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เป็นสถาบันที่เป็นเลิศ
ด้านวิชาการประปา

To be the excellent
waterworks institute
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พันธกิจ
Mission

เป้าหมาย
Goals

1. พัฒนาองค์ความรู้
ด้านวิชาการงานประปา
2. สร้างและพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานประปา
3. สร้างและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้องค์กร

1. เป็นสถาบันชั้นน�ำด้านการพัฒนา
วิชาการประปา นวัตกรรม และบุคลากร
2. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการ
และให้ค�ำปรึกษาด้านวิชาชีพประปา
ทั้งในและต่างประเทศ

1. Develop waterworks
academic knowledge
2. Build and develop
waterworks experts
3. Research and develop
innovation to add value
to the organization
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1. To be the leading
waterworks institute
in the fields of academic
development, innovation
and human
resource development;
2. To be the center of
waterworks academic service
and professional consultancy
for local and international
organizations.
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สารจากประธานกรรมการ
การประปานครหลวง
Message from the Chairman

จากการด�ำเนินงานด้านการประปาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ในการผลิต จัดส่ง
และจ�ำหน่ายน�้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ ให้แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร
นนทบุรี และสมุทรปราการ การประปานครหลวง (กปน.) ได้สั่งสมองค์ความรู้ด้านวิชาการ
ประปา และถ่ายทอดสู่พนักงานจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาการด�ำเนินงาน เพื่อก้าวสู่
การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับ
สากล ตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้
ทั้งนี้ กปน. ตระหนักถึงความส�ำคัญของสินทรัพย์ด้านองค์ความรู้ดังกล่าว อันเป็นทรัพยากร
ทีม่ คี า่ ขององค์กรในการพัฒนาประสิทธิภาพในการท�ำงาน การพัฒนาบุคลากร รวมไปถึงการพัฒนา
องค์กร สถาบันพัฒนาวิชาการประปา ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนงานด้าน
วิชาการประปาของ กปน. จึงให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการองค์ความรูค้ วบคูไ่ ปกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และจากการสั่งสม องค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร ท�ำให้เกิด
การต่อยอดความรู้ไปเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาไปสู่นวัตกรรม โดยผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมของ กปน. มีความก้าวหน้าขึน้ เรือ่ ยๆ จนในปี พ.ศ. 2560 กปน. ได้รบั รางวัลชมเชยระดับ
องค์กร ประเภทรางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากผลงานหุ่นยนต์ “ไกรทอง” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการใช้
หุ่นยนต์เข้าไปส�ำรวจในท่อประปา เพื่อตรวจสอบสภาพท่อ หาต�ำแหน่งจุดแตกรั่วได้อย่างแม่นย�ำ
ส่งผลให้ปัญหาการลดน�้ำสูญเสียซึ่งเป็นปัญหาส�ำคัญของ กปน. สามารถน�ำนวัตกรรมสมัยใหม่
มาสนับสนุนการด�ำเนินการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ในนามของคณะกรรมการและผู้บริหาร ขอขอบคุณพันธมิตรด้านการประปา ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนด้วยดี
เสมอมา และขอขอบคุณพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทุ่มเทความรู้ความสามารถและ
แรงกายแรงใจในการท�ำงาน เพื่อขับเคลื่อน กปน. ให้ก้าวหน้าสู่ความส�ำเร็จ จากวิสัยทัศน์และ
กลยุทธ์ที่วางไว้ ขอให้เชื่อมั่นว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พร้อมจะทุ่มเทและ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อน�ำ กปน. และสถาบัน ก้าวสู่การเจริญเติบโตในอนาคต
อย่างยั่งยืนต่อไป

นายวัลลภ พริ้งพงษ์
ประธานกรรมการการประปานครหลวง
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Over 50 years that Metropolitan Waterworks Authority (MWA) has operated
the production, distribution and sales of water supply in the areas of Bangkok,
Nonthaburi and Samutprakan, MWA has continuously developed waterworks
knowledge and has passed this on from generation to generation for
continuous improvement. This is in the pursuit of becoming a high performance
water supply organization with excellent corporate waterworks governance
reaching international standard, which is our MWA vision.
Considering the importance of waterworks knowledge which is a valuable
resource for improvement in working efficiency, human resource development and
organization development, MWA Waterworks Institute of Thailand (M-WIT) which
acts as a main unit responsible for driving academic works of MWA, has positioned
its knowledge management along with human resource development for the
highest priorities. According to knowledge accumulation and knowledge exchange
among personnel, initiative has been developed and finally has been led to
innovation. The research and innovative works of MWA have been improved
continuously and there was an impressive success in 2017 as MWA was awarded
for Outstanding Innovation (Honorable Mention) from Outstanding State-Owned
Enterprise (SOE) Awards 2017 for the invention of the pipe leakage detecting
robot “Kraitong”. This innovation efficiently leads the way in solving water loss,
which is a major problem of MWA.
On behalf of the MWA Board of Directors, I would like to express my sincere
gratitude towards our waterworks partners, both domestic and international, and
all the stakeholders, all of whom lent us excellent support. Moreover, I would like
to thank all staff for your continued hard work and dedication. To achieve our vision
and goal, everyone including the directors, executives and staff will work with our
full effort for MWA’s and M-WIT’s greatest success and achievement.

Wallop Pringpong
Chairman of MWA Board of Directors
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สารจากผู้ว่าการ
การประปานครหลวง

Message from MWA Governor
การประปานครหลวง (กปน.) เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ให้บริการน�้ำประปาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกแก่ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ
สมุทรปราการ รวมทั้งดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นประโยชน์แก่การประปา ทั้งนี้
กปน. ตระหนักถึงความส�ำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อความ
ก้าวหน้าขององค์กร จึงได้มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาวิชาการประปาขึ้นในปี พ.ศ. 2555 เพื่อ
เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอก รวบรวมองค์ความรู้
ด้านวิชาการประปา ด�ำเนินงานด้านงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งขยายขอบเขตความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการประปากับองค์การประปาต่างประเทศ
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์การด�ำเนินงาน สถาบันพัฒนาวิชาการประปา พ.ศ. 2560 - 2564 สถาบัน
ก�ำหนดพันธกิจหลักไว้ 3 ประการ คือ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการงานประปา การสร้าง
และพัฒนาบุคลากรมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานประปา การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 สถาบันมีผลการด�ำเนินงานที่โดดเด่น ครอบคลุมพันธกิจที่ตั้งไว้อย่างครบถ้วน
ทัง้ การจัดฝึกอบรมในหลากหลายหลักสูตรแก่บคุ ลากรทัง้ ภายในและภายนอก การจัดท�ำมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพงานประปา ซึ่งจะเริ่มน�ำมาใช้จริงในปีงบประมาณ 2561 การบริหารจัดการองค์
ความรู้ โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาศักยภาพของนักจัดการความรู้
นอกจากนี้ สถาบันยังได้ขับเคลื่อนงานด้านวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
เช่น การพัฒนาหุ่นยนต์ไกรทอง ที่สามารถหาจุดแตกรั่วในเส้นท่อได้อย่างแม่นย�ำ ช่วยลดปริมาณ
น�้ำสูญเสียได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ กปน. ได้รับรางวัลชมเชยระดับองค์กร ประเภทรางวัลนวัตกรรม
ดีเด่น จากส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ประจ�ำปี 2560
ในนามของคณะผู้บริหาร ผมขอขอบคุณ พันธมิตรด้านการประปา ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของสถาบันในทุกด้านเป็น
อย่างดี รวมทั้งขอขอบคุณพนักงานทุกท่าน ที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ ก่อให้เกิดความส�ำเร็จในภารกิจต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวัง ในอนาคตสถาบัน
มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานด้านวิชาการประปา การจัดการความรู้ การพัฒนาบุคลากร และการ
สร้างนวัตกรรม เพื่อก้าวไปสู่การเป็นสถาบันที่เป็นเลิศด้านวิชาการประปา ตามวิสัยทัศน์ที่ได้
ก�ำหนดไว้ และมุ่งหวังสานต่อภารกิจเพื่อก่อให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป

นายปริญญา ยมะสมิต
ผู้ว่าการการประปานครหลวง
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Metropolitan Waterworks Authority (MWA) is a state enterprise with a mission
to provide clean and safe water to people of Bangkok, Nonthaburi and
Samutprakan. It also runs other business related that benefits the Waterworks.
MWA has established MWA Waterworks Institute of Thailand (M-WIT) since
2012 to be the main unit responsible for human resource development,
waterworks knowledge management, research & innovation development
and international waterworks cooperation.
According to M-WIT’s strategic plan (2017-2021), there are 3 main missions,
which are waterworks academic knowledge development, waterworks expert
development and research & innovation development. For M-WIT, year 2017 was
a momentous year. We had a number of important developments and success
such as various training courses for both domestic and international organizations,
development of waterworks occupational standards which would be officially
launched in 2018 and development of KM information system and KM facilitators.
In addition, M-WIT also drove research and innovation sections for increasing
organizational values. One of the prominent works is “Kraitong” - an efficient pipe
leakage detecting robot. This work was awarded for Outstanding Innovation
(Honorable Mention) from Outstanding State-Owned Enterprise (SOE) Awards 2017.
On behalf of MWA and myself, I would like to extend our sincere appreciation
to all the waterworks partners, both government and private sector, together with
all agencies involved for your continued support and cooperation. Moreover,
I would like to thank all staff for your hard work and dedication contributing to
M-WIT’s success. Looking to the future, we intend to continue our missions
in waterworks academic knowledge development, knowledge management,
human resource development and research & innovation to become an excellent
waterworks institute and sustainable learning organization.

Prinya Yamasamit
Governor
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สารจากผู้ช่วยผู้ว่าการ
(พัฒนาวิชาการประปา)

Message from Assistant Governor
(MWA Waterworks Institute of Thailand)
นับเป็นปีที่ 2 แล้วที่ดิฉันได้เข้ามารับหน้าที่ดูแลและสานต่องานของสถาบันพัฒนาวิชาการ
ประปา ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 สถาบันก็ได้มีความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้น ทั้งในด้านของการจัดการสถาบันสอนเกี่ยวกับกิจการประปา (Schooling)
ที่ได้ด�ำเนินการจัดท�ำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพงานประปาแล้วเสร็จและจะเริ่มน�ำมาใช้จริง
ในปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป ในด้านของการฝึกอบรม (Training) สถาบันได้ให้ความ
ส�ำคัญกับการฝึกอบรมเพือ่ รองรับนโยบาย Thailand 4.0 ให้มากขึน้ เช่น หลักสูตรการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในยุค Digital Economy อีกทั้งในด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
(RDI) นัน้ กปน. สามารถสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทีเ่ พิม่ คุณค่าให้องค์กร และได้รบั รางวัล
จากหลายแห่ง นั่นคือ “ไกรทอง” หุ่นยนต์ส�ำรวจภายในเส้นท่อ ซึ่งนวัตกรรมนี้ช่วยให้ กปน.
สามารถหาวิธีการที่ช่วยลดอัตราน�้ำสูญเสียขององค์กรได้โดยการหาต�ำแหน่งจุดแตกรั่ว
ในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาวิชาการประปาได้ส่งเสริมให้องค์กรสร้าง
พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง สร้างวัฒนธรรม และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ด้วยการปลูกฝังการ
จัดการความรู้แก่ทรัพยากรบุคคลของ กปน. เพื่อมุ่งยกระดับให้ กปน. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
และเป็นศูนย์กลางการเรียนรูส้ คู่ วามเป็นเลิศด้านงานประปา โดยมีการสร้างและพัฒนานักจัดการ
ความรู้ (KM Facilitator) จัดท�ำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และพัฒนากระบวนการ
เพื่อให้การเรียนรู้ฝังลึกลงไปในวิถีการปฏิบัติงานของ กปน. นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูต้ า่ งๆ รวมถึงมีการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนในการจัดการความรูใ้ ห้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย
ในโอกาสนี้ ดิฉันขอแสดงความขอบคุณคณะกรรมการก�ำกับดูแลงานสถาบัน และคณะ
ผู้บริหารที่ได้กรุณาชี้แนะแนวทางและสนับสนุนการด�ำเนินการของสถาบันในทุกๆ ด้านเป็น
อย่างดี รวมทั้งพนักงาน กปน. ทุกท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันและมีส่วนร่วม
ช่วยให้สถาบันเกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุดท้ายนี้
ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่องต่อไป

สุทิสา นาคเสน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา)
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It is the second year that I have taken charge of the MWA Waterworks
Institute of Thailand (M-WIT). In the fiscal year 2017, M-WIT has progressed
in a more concrete way. In the field of Schooling, the standard has been
officially set for professional works in water supply and will be implemented
in the fiscal year 2018. For Training, MWA focused more on Thailand 4.0 policy
such as Human Resource Development in the Digital Economy. Regarding
the field of Research, Development and Innovation (RDI), MWA could create
an innovative work that added value to the organization and it also won
many awards, which was called Kraitong, a pipe leakage detecting robot.
This allows MWA to find a way to reduce water loss by precisely locating
leakage points.
In the past fiscal year, M-WIT promoted to build a power of change, create
culture and a learning environment by cultivating knowledge management
to MWA’s staffs in order to elevate MWA to be a learning organization and a
learning center for excellence in waterworks. We have set and developed
KM Facilitators, gathered Best Practices and improved a process to deepen
learning experiences in MWA’s working culture. Furthermore, there were various
learning activities as well as adapting the information system to effectively
improve knowledge management.
On this occasion, I would like to express my gratitude to our steering
committee and executives for kindly guiding and supporting M-WIT in all aspects,
including every M-WIT staff who always works hard and helps develop M-WIT
concretely and effectively. Lastly, I look forward to receiving the continuing
support from all of you.

Sutisa Naksen
Assistant Governor (M-WIT)
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โครงสร้างผังบริหาร
สถาบันวิชาการประปา

M-WIT ORGANIZATION CHART

คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Sub-committee of Human Resource Management and Development

คณะกรรมการก�ำกับดูแลงานสถาบันพัฒนาวิชาการประปา
Committee of M-WIT Management

คณะท�ำงานย่อย ด้านการฝึกอบรมและจัดการสถาบันสอนเกี่ยวกับกิจการประปา
Working Group of Waterworks Training and Schooling

สถาบันพัฒนาวิชาการประปา
MWA Waterworks Institute of Thailand

กองบริการงานสถาบัน
Administrative Service Division

กองแผนยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ
Strategic Planing & International Affairs Division

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Dept. of Human Resources Development

กองอบรมทักษะวิชาชีพ
Profession Skill Training Division

กองอบรมบริหารและการเลื่อนต�ำแหน่ง
Management & Promotion Traning Division

กองอบรมกิจการพิเศษ
Special Affairs Training Division
ส ถ า บั น พั ฒ น า วิ ช า ก า ร ป ร ะ ป า
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คณะท�ำงานย่อยด้านงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (RDI)
Working group of Research, Development and Innovation (RDI)

ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา
Dept. of Waterworks Academic Development

กองนวัตกรรมและพัฒนา
Innovation and Development Division

กองวิชาการประปา
Waterworks Academic Division

กองบริหารจัดการองค์ความรู้
Knowledge Management Division
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คณะกรรมการก�ำกับดูแล
สถาบันพัฒนาวิชาการประปา

COMMITTEE OF M-WIT MANAGEMENT

ศ.ดร.ศุวัฒนา จิตตลดากร

ที่ปรึกษา
Prof. Suwatana Chittaladakorn,Ph.D.
Advisior

นายอรินทร์ จิรา

นายลือชัย ดีถาวร

ผู้ทรงคุณวุฒิ
Mr.Arin Jira
Expert

ผู้ทรงคุณวุฒิ
Mr.Leuchai Deethawon
Expert
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นางผุสดี ขอมทอง

นางลาวัณย์ ฉัตรรุ่งชีวัน

ประธานกรรมการ
Mrs.Lawan Chatrungchewan
Chairman

รองประธานกรรมการ
Mrs.Phusadee Khomthong
Vice - Chairman

นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร

นายบรรจง วงษา

นางศรัณยา สีน�้ำเพชร

กรรมการ
Mrs.Sranya Sinamphet
Member

นายธ�ำรง บูรณตระกูล

กรรมการ
Mr.Banjong Vongsa
Member

กรรมการ
Mr.Raksak Suriyaharn
Member

น.ส.สุทิสา นาคเสน

กรรมการและเลขานุการ
Ms.Sutisa Naksen
Member and Secretary

2017

กรรมการ
Mr.Thamrong Buranatrakul
Member

นายวชิรวิทย์ โพธิ์วิจิตร

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Mr.Washirawit Powichit
Member and Assistant Secretary
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น.ส.ฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์

กรรมการ
Ms.Chawewan Uthaipibool
Member

นายเทอดศักดิ์ เยี่ยมฉวี

กรรมการ
Mr.Terdsak Yiemchavee
Member

น.ส.อุษา ไชยวานิชผล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Ms.Usa Chaivanichpol
Member and Assistant Secretary
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ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน
สถาบันพัฒนาวิชาการประปาและแผนงานในอนาคต
M-WIT Strategy and Future Plans

ยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินงาน แบ่งเป็น 5 ด้าน ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ได้แก่
• ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและพัฒนาบุคลากรสู่ความ
เป็นเลิศด้านวิชาการประปา (Training)
• ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การพั ฒ นามาตรฐานและหลั ก สู ต ร
งานประปาที่เป็นเลิศ (Schooling)
• ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ที่เป็นเลิศด้านงานประปา (KM)
• ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุน การสร้างงานวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรมด้านกิจการประปา สู่ความเป็นเลิศ (RDI)
• ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสนับสนุนการด�ำเนินงานของสถาบัน
พัฒนาวิชาการประปาอย่างยั่งยืน (Support)

M-WIT operation strategy is divided into 5 categories as
follows:
Strategy 1 Training
Strategy 2 Schooling
Strategy 3 KM
Strategy 4 RDI
Strategy 5 Support
Strategies, indicators, and target values are specified
in each strategy to indicate operational guideline and
achievement evaluation, as well as to make annual action
plan in accordance with the operation strategy.

โดยภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์ จะมีการก�ำหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย เพื่อก�ำหนดแนวทางด�ำเนินงานและการติดตามประเมิน
ผลสั ม ฤทธิ์ ข องยุ ท ธศาสตร์ และก� ำ หนดแผนปฏิ บั ติ ง านประจ� ำ ปี
ภายใต้กลยุทธ์เพื่อน�ำสู่การปฏิบัติต่อไป

The timeframe for the implementation of M-WIT
Operation Strategy is in accordance with the 5-year MWA
Management Strategy (2017-2021). Each phase comprises
key targets as follows:

Duration of Operation

ระยะเวลาด�ำเนินการ
การด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานสถาบันพัฒนา
วิชาการประปา มีกรอบระยะเวลาด�ำเนินการทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์
การบริหารการประปานครหลวง ซึง่ มีระยะเวลา 5 ปี คือปีงบประมาณ
2560-2564 โดยมีเป้าหมายการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญในแต่ละช่วงปีดงั นี้
M WA WAT E RW O R K S

I NSTI TUTE

17

O F

THAI LA ND

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

ปีงบประมาณ 2560-2561
Enhancement & Expansion (สร้าง ปรับปรุง และขยายผล)
ในช่วงสองปีแรกของยุทธศาสตร์นี้จะเน้นที่การสร้างและปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และการขยายผลต่อยอดการพัฒนา
ที่ได้ด�ำเนินงานมาแล้วอย่างต่อเนื่อง โดยมีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ด้าน
Training

การด�ำเนินงาน/ผลลัพธ์ที่ส�ำคัญ
•
•
•
•

Schooling

•
•

KM

•
•
•
•

RDI

•
•

Support

•
•
•
•

ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD Remodeling) ให้เข้าถึงความต้องการ
ของบุคลากรและหน่วยงานมากยิ่งขึ้น
มีการพัฒนาให้ Line Manager เป็น HR Manager
มุ่งเน้นการพัฒนาแบบ Non-Classroom Training มากยิ่งขึ้น
มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร เช่น การส่งเสริม
พนักงานที่มีศักยภาพ (MWA Young Smart) การสร้างความพร้อม กปน. สู่อาเซียน
การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการน�้ำสูญเสีย การพัฒนาพนักงาน Outsource
การสร้างความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดต�ำแหน่งส�ำคัญ Successor การสนับสนุนแผน
น�้ำประปาปลอดภัย การยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ การพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุน
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครัง้ ที่ 9 ของ กปน. ซึง่ จะเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง

พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น การจัดท�ำ HR Development
Road Map
พั ฒ นามาตรฐานอาชี พ งานประปาและหลั ก สู ต รประกอบมาตรฐานเพิ่ ม เติ ม ให้
ครบถ้วนตาม Value chain และพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานอาชีพและหลักสูตร
ที่จัดท�ำมาแล้วให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
พัฒนา KM Facilitator อย่างต่อเนือ่ งให้มคี ณ
ุ ภาพและปริมาณเพียงพอต่องานจัดการ
ความรู้ของทุกหน่วยงาน
พัฒนากระบวนการจัดการ Best Practice ให้สมบูรณ์และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
ทบทวน/จัดท�ำ KM Map และ KM Landscape
พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ ให้ตรงกับความต้องการ ใช้งานง่าย
และมีประสิทธิภาพ และมีการบูรณการข้อมูลมากยิ่งขึ้น
พัฒนาระบบการสร้าง Initiative และ Innovation แบบ Bottom Up โดยเน้นการสร้าง
พฤติกรรม วัฒนธรรม และส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่มในการพัฒนางาน
ส่งเสริมการน�ำ Initiative และ Innovation ไปใช้งานอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ และ Brand M-WIT
พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ
ปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน ระเบียบ ค�ำสั่งที่เกี่ยวข้อง ให้การด�ำเนินงานของสถาบัน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
บริหารจัดการด้านความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

ส ถ า บั น พั ฒ น า วิ ช า ก า ร ป ร ะ ป า
18

ANNUAL

REPORT

2017

Fiscal Years 2017-2018
Enhancement & Expansion

The first 2 years of the operation strategy focus on comprehensively building and improving working process, and
expanding the development. Key implementations in different aspects are shown as follows:
Strategy

Training

Key implementation / outcomes

•
•
•
•

Schooling

•
•

KM

•
•
•
•

RDI

•
•

Support

•
•
•
•

HRD Remodeling to better accommodate demands of the personnel and
the organization
Train Line Manager to become HR Manager.
Focus more on Non-Classroom Training
Focus on human resource development in order to drive MWA to achieve
its strategies: developing MWA Young Smart, developing well-prepared
MWA towards ASEAN integration, developing experts in water loss
management, developing outsource employees, developing successor
to key positions, supporting Water Safety Plans, enhancing excellent
services, and continuously developing personnel to support the 9th
MWA Master Plan Improvement Project.
Develop/Improve human resource development process such as creating
HR Development Road Map
Develop waterworks professional standards and comprehensive training
courses in accordance with the value chain. Revise and improve existing
professional standards and training courses.
Continuously develop KM Facilitators in terms of quality and quantity to
support KM activities in every unit.
Develop comprehensive and systematic Best Practice management process
Revise/ create KM Map and KM Landscape
Develop user-friendly, effective, more integrated information system to
meet the users’ demands.
Develop a bottom-up initiative & innovation system to improve
organizational behavior and culture, and to encourage MWA personnel
to be more innovative.
Encourage more systematic use of initiative and innovation
Create publicity, image and Brand M-WIT
Develop effective information system to support M-WIT’s work
Improve work process and related rules and regulations for more
effective operation.
Manage technical cooperation with local and international agencies
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ปีงบประมาณ 2562-2563
Expertise (สร้างความเชี่ยวชาญและมืออาชีพ)
ในช่วงปีที่สามและสี่ของยุทธศาสตร์นี้ จะเน้นที่การต่อยอดในการพัฒนาบุคลากรไปสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความเป็นมืออาชีพ โดยใช้ระบบ
กระบวนการ มาตรฐาน และระบบสารสนเทศที่พัฒนาในช่วงสองปีแรกเป็นตัวขับเคลื่อนส�ำคัญ มีความพร้อมในการด�ำเนินงานเชิงรุกมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ด้าน

การด�ำเนินงาน/ผลลัพธ์ที่ส�ำคัญ

Training

•

พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง สร้างผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรที่เป็นมืออาชีพ

Schooling

•
•

พัฒนาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
ผลักดันให้ กปน. เป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานอาชีพงานประปา (Certification Body)

•
•
•

มีระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System)
ขยายผล Best Practive ไปใช้งานทั่วทั้งองค์กร และเชื่อมโยงกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผลักดันให้กระบวนการจัดการความรู้ฝังอยู่ในวิถีการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร

•
•
•

มีการเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการ KM และ RDI ตามแนวทาง TQA
มีการสร้าง Initiative และ Innovation ทั้งแบบ Top Down และ Bottom Up อย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนให้สามารถน�ำ Initiative และ Innovation ไปใช้งานในองค์กร

•

มีเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกสนับสนุนการด�ำเนินงานของสถาบัน
อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการแลกเปลี่ยนและน�ำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จากหน่วยงานความร่วมมือมาใช้
สนับสนุน

KM

RDI

Support

•

ปีงบประมาณ 2564
Excellent M-WIT (สู่ความเป็นเลิศ)
จากการด�ำเนินงานในสองช่วงแรก ส่งผลให้ในช่วงปีสุดท้ายสถาบันพัฒนาวิชาการประปา เริ่มก้าวเข้าสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์ด้าน

การด�ำเนินงาน/ผลลัพธ์ที่ส�ำคัญ

Training

Smart HR: บุคลากรของสถาบันและขององค์กรมีความเชี่ยวชาญเพียงพอ และมีศักยภาพเพียงพอ
ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์

Schooling

Smart School: มีหลักสูตรด้านการประปาที่เป็นมาตรฐาน เป็นที่รู้จักและยอมรับ ทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ

KM

Learning Organization: มีระบบการจัดการความรู้ที่ดี ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเข้มข้น พนักงานเกิด
วัฒนธรรมการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร กระบวนการเรียนรู้ฝังลึกไปในกระบวนการท�ำงาน ใช้องค์ความรู้
ส่งผลให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
Innovative Organization: มีการสร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
ทั้งแบบ Top Down และ Bottom Up และขยายผลน�ำไปใช้งานทั่วทั้งองค์กร

RDI
Support

M-WIT Learning Center: สนับสนุนในการด�ำเนินงานทั้ง 4 ด้าน ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ส ถ า บั น พั ฒ น า วิ ช า ก า ร ป ร ะ ป า
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Fiscal Years 2017-2018
ExpERTISE

In the third and fourth years of this strategy, the emphasis is on pursuing the human resource development to enhance
expertise and professionalism, by using system, process, standards and information system developed in the first 2 years
as prime movers to promote the personnel’s readiness in more proactive operation of work.
Strategy

Key implementation / outcomes

Training

•

Continuous human resource development, build capacity of experts and
professional trainers

Schooling

•
•

Develop English courses
Drive MWA to be a Certification Body (CB)

KM

•
•
•

Establish an Expert System
Expand Best Practice to be used throughout the organization, and connected
to the human resource development
Encourage KM process as the way of work for all members of staff

RDI

•
•
•

Build connection between KM and RDI according to TQA approach
Continuously build both top-down and bottom-up initiative and innovation
Encourage the use of initiative and innovation in the organization

Support

•
•

Effective IT and facilities to support MWA operation
Exchange of knowledge and expertise with affiliate agencies

Fiscal Year 2021
Excellent M-WIT

As a consequence of the implantation of the strategy in the first 2 phases, M-WIT is taking a step towards its vision
of excellence in the last phase.
Strategy

Key implementation / outcomes

Training

Smart HR: build up adequate pool of experts to efficiently drive the organization
to achieve its strategic goals

Schooling

Smart School: standard and well-recognized waterworks courses in Thai and
English

KM

Learning Organization: Continuous and intensive KM system in order to promote
the learning culture in the whole organization at the deeper level, with the aim
to drive the organization to achieve its strategic goals

RDI

Innovative Organization: Create innovations to continuously and strategically
drive the organization in line with both top-down and bottom-up strategy,
as well as expanding the outcome to be used throughout the organization

Support

M-WIT Learning Center: Adequately and efficiently support the implementation
in the 4 pillars
M WA WAT E RW O R K S
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2564 สูสถาบันที่มีความเปนเลิศดานว�ชาการประปา

Innovative Organization

Learning Organization

xcellent M-WIT

MWAIT Learning Center

2562-2563 ยกระดับ บูรณาการ สรางความเชี่ยวชาญและความเปนมืออาชีพ
2019-2020 To Improve, Integrate, Instill skills and professionalism

63
xpertise

พัฒนาบุคลากร ผูเชี่ยวชาญ
และว�ทยากรมืออาชีพ

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
เปน CB มาตรฐานอาชีพประปาระดับประเทศ

ระบบผูเชี่ยวชาญ และกระบวนการเร�ยนรู
ที่ฝงลึกไปในว�ถีการปฏิบัติงาน

RDI ที่เชื่อมโยงกับ KM ตามแนวทาง TQA

Training courses in English
to become CB, national waterworks
occupational standards

Develop staffs, experts and
professional trainers

Expert system & Leaning process
instilled in working process

RDI linked with KM
following TQA guideline

ระบบสารสนเทศเพ��มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถาบันอยางครบวงจร
IT system completely enhance all work processes of M-WIT

2560-2561 สรางและขยายผลมาตรฐานอาชีพงานประปาและหลักสูตรว�ชาการประปา
และปรับปรุงกระบวนการการพัฒนาบุคลากรและการจัดการองคความรูใหมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพมากยิ�งข�้น
2017-2018 To create & expand result of waterworks occupational standards and
training courses and improve HRD and KM process to be more effective

61
nhancement
& Expansion

HR Development Road Map
พัฒนา Line Manager ใหเปน HR Manager

มาตรฐานอาชีพและหลักสูตรที่ครบถวน สมบูรณ

HR Development Road Map Develop
Line Manager to be HR Manager

KM Facilitator ที่เพ�ยงพอ
KM Landscape และแสวงหาความรูและ Best Practice
Enough KM FacilitatorsKM Landscape
& look for knowledge and Best Practice

Complete occupational standards
and training courses

ระบบการสราง Initiative
& Innovation แบบ Bottom Up

Bottom-up Initiative
& Innovation Creation System

ประชาสัมพันธ สรางภาพลักษณ และ Brand MWAIT
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ�่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพ

Promote, create images and brand of M-WIT
Develop information system to effectively support M-WIT’s operation

ภาพรวม Road Map ของยุทธศาสตร์
Overview of the strategic road map

ส ถ า บั น พั ฒ น า วิ ช า ก า ร ป ร ะ ป า
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Develop staffs, trainers, training courses, RDI and KM continuously to encourage the organizational strategy

Smart School

Continuous Development/ Improvement

64

Smart HR

พัฒนาบุคลากร ว�ทยากร หลักสูตร งานว�จัยพัฒนา นวัตกรรมและการจัดการความรูอยางตอเนื่อง เพ�่อสนับสนุนยุทธศาสตรขององคกร

2021 To become an academic-excellence institute in waterworks
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ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ 2560
ด้านการฝึกอบรม (Training)
PERFORMANCE RESULTS: TRAINING

The Administration and Promotion Training Division,
Department of human resource development, MWA, has
organized annual trainings to prepare qualified members of
staff for promotion from level 2-8, with the aim to develop
knowledge and capacity required for their elevated position.
In the year 2017, the Administration and Promotion Training
Division provided 159 courses in total, 94 of which were
training courses: 11 promotion preparatory courses and
65 skill-building and leadership courses. Both classroom
training and non-classroom training approaches were used
to enhance variety of the courses provided.

การประปานครหลวง โดยกองอบรมบริหารและการเลือ่ นต�ำแหน่ง
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการจัดฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเลื่อนระดับ ตั้งแต่ระดับ 2-8 เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อพัฒนาความรู้
และเพิ่มสมรรถนะ ทักษะที่จ�ำเป็น ให้มีความสามารถเหมาะสมกับ
ต�ำแหน่งที่จะเลื่อนขึ้น โดยคัดเลือกจากพนักงานที่มีคุณสมบัติครบ
ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด ซึ่งในปี 2560 กองอบรมบริหารและการเลื่อน
ต�ำแหน่ง ได้จัดฝึกอบรมทั้งสิ้น 159 หลักสูตร จ�ำแนกเป็นหลักสูตร
ตามแผนฝึกอบรมจ�ำนวน 94 หลักสูตร ในจ�ำนวนดังกล่าวมีหลักสูตร
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับจ�ำนวน 11 หลักสูตร และ
หลักสูตรเสริมทักษะและภาวะผู้น�ำภายในปีจ�ำนวน 65 หลักสูตร
โดยมีการปรับรูปแบบการพัฒนาให้มคี วามหลากหลายทัง้ Classroom
training กับ Non Classroom training
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รวมทั้งเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่จับต้องได้ Explicit Knowledge และ
องค์ความรู้ในตัวบุคคล Tacit Knowledge จากอดีตผู้บริหารของ
กปน. สู่ผู้จัดการสาขาอีกด้วย นอกจากนี้ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ยังได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรกลุ่มที่ให้บริการ
ของผู้ใช้น�้ำโดยตรง (Touch Point) จึงได้มีการจัดอบรมหลักสูตร
การพัฒนาบุคลากรกลุ่มที่ให้บริการแก่ผู้ใช้น�้ำโดยตรงส�ำหรับลูกจ้าง /
ตัวแทนที่ปฏิบัติงาน ณ ส�ำนักงานประปาสาขา

นอกจากนี้ กปน. ยังก�ำหนดให้มีการยกระดับบุคลากร ให้เข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้น�ำมีทักษะในการสอนงานพัฒนาทีมงาน
รวมทั้งการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท�ำงานร่วมกัน โดยก�ำหนดให้มี
โครงการอบรมเสริมทักษะเชิงบริหารและภาวะผู้น�ำ อาทิ หลักสูตร
Leadership Program for MWA Smart Leader ส�ำหรับผู้บริหาร
ระดับฝ่ายและเทียบเท่าหลักสูตร High Performance Leadership
ส�ำหรับผู้บริหารระดับกองและหลักสูตร MWA Leadership Heroes
ส�ำหรับผู้บริหารระดับผู้อ�ำนวยการกองและหัวหน้าส่วน และมุ่งเน้น
ให้ความรู้แก่ Line Manager ให้เป็น HR Manager อีกด้วย

ส�ำหรับการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ สถาบันพัฒนาวิชา
ประปาก็ได้มกี ารจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่ สนับสนุนงานสถาบัน
ทั้งในด้าน Training, KM, RDI, Support โดยก�ำหนดให้มีหลักสูตร
เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใต้
สภาวะที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และภายใต้ บ ริ บ ทการก้ า วสู ่
Thailand 4.0 จึงก�ำหนดให้มีหลักสูตรอบรม HRD: About Change
Let S do it. และหลักสูตร “การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุค Digital
Economy (Thailand 4.0)” ในช่วงไตรมาสแรก และ HRD: About
Change Let’s do it จะมีการพัฒนาในระยะต่อไป

อย่างไรก็ตาม กปน. ได้ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้า
ผู้จัดการสาขาเป็นหัวใจส�ำคัญในการด�ำเนินงานของส�ำนักงานประปา
สาขาทีจ่ ะต้องมีผบู้ ริหารเปรียบเสมือนเป็น CEO บริหารงานของสาขา
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
จึงก�ำหนดจัดหลักสูตรเส้นทางสู่ผู้จัดการสาขา Road to Excellence
Branch Manager ส�ำหรับผู้จัดการสาขาทั้ง 18 สาขา เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของประปาสาขา

ส ถ า บั น พั ฒ น า วิ ช า ก า ร ป ร ะ ป า
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In addition, MWA members of staff are required to
understand the leadership role in team building and
collaborative communication. In this regard, management
and leadership programs have been implemented,
including Leadership program for MWA Smart Leader for
department directors and equivalent employees, High
Performace Leadership for middle-level executives, and
MWA Leadership Heroes for division directors and section
chiefs. The programs also focus on training line managers
to become HR managers.
Nevertheless, MWA is well aware of customer
satisfaction and the fact that branch managers are a
key to the operation of each of the MWA branch offices,
as branch managers are considered ‘CEO’ in charge of
steering the office to achieve the strategic goals of the
organization as a whole. Therefore, a Road to Excellence
branch manager course has been provided for all 18 branch
M WA WAT E RW O R K S

2017

managers to build knowledge and experience in managing
branch offices. The course also aimed to develop explicit
knowledge and share tacit knowledge from former MWA
executives to branch managers. Moreover, the Department
of human resource development also provided capacitybuilding for staffs who worked at touch points with related
training courses for employees/agents on duty at MWA
branch offices.
As for M-WIT member of staff, personnel development
programs (Training, KM, RDI, Support) have been provided
with the aim to support M-WIT’s work. In order to raise
awareness on human resource development under the
ever-changing environment in the context of the vision
‘Thailand 4.0’, the courses ‘HRD: About Change Let’s do it’
and ‘HRD in the era of digital economy (Thailand 4.0)’
have been implemented in the first quarter of the year
and would be further developed.
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2. หลักสูตร แผนน�้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plans)
ส�ำหรับ WSP Core Team
จัดให้กับ WSP Core Team ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะ
ท�ำงานแผนน�้ำประปาปลอดภัยทั้ง 5 ด้าน และผู้แทนจากสายงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 26 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ WSP Core
Team ร่วมกันฝึกอบรมให้มคี วามรูอ้ ย่างรอบด้าน และสามารถท�ำงาน
เป็นทีม ช่วยกันขับเคลือ่ นงานตามกระบวนการแผนน�ำ้ ประปาปลอดภัย
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
Phase 1 คุณภาพน�้ำ และระบบประปาฝั่งตะวันออก ในวันที่
13, 19, 20, 21 มิถุนายน และวันที่ 12, 13 กรกฎาคม 2560
Phase 2 แผนน�ำ้ ประปาปลอดภัย โดยอบรมร่วมกับคณะท�ำงาน
ด้านต่างๆ ระหว่างวันที่ 14, 17-18, 20-21, 24 กรกฎาคม 2560
Phase 3 ระบบประปาฝั่งตะวันตก, Microbial Risk, Chemical
Risk, Coaching (อบรมปีงบประมาณ 2561)

การจัดฝึกอบรมตามแผนน�้ำประปาปลอดภัย
(Water Safety Plans)
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับคณะท�ำงานด�ำเนินการและ
ติดตามแผนน�้ำประปาปลอดภัย ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ตาม
แผนน�้ำประปาปลอดภัย ซึ่งเป็นแผนงานที่ได้ก�ำหนดไว้ตามวิสัยทัศน์
พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 4 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้ด้าน WSP สามารถปรับปรุง
การด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนน�้ำประปาปลอดภัยขององค์การ
อนามัยโลก (WHO) โดยน�ำหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิต และหลักการ
บริหารความเสี่ยงมาใช้ในการจัดการคุณภาพน�้ำตลอดห่วงโซ่ระบบ
ประปา ตั้งแต่แหล่งน�้ำดิบจนถึงผู้ใช้น�้ำ
ในปีงบประมาณ 2560 ฝพบ. ได้ดำ� เนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
แผนน�้ำประปาปลอดภัย จ�ำนวน 4 หลักสูตร

3. หลักสูตร การน�ำแผนน�้ำประปาปลอดภัยไปสู่การปฏิบัติ
(Water Safety Plans: Theory to Implementation)
จัดในรูปแบบการบรรยายและกิจกรรมกลุม่ ส�ำหรับคณะท�ำงาน
แผนน�้ำประปาปลอดภัยทั้ง 5 ด้าน WSP Core Team คณะท�ำงาน
ตรวจประเมินแผนน�้ำประปาปลอดภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จ�ำนวน 85 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 45 คน รุ่นที่ 1 อบรมวันที่
14, 17-18, 24 กรกฎาคม 2560 รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 14, 20-21, 24
กรกฎาคม 2560 เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้หลักระบาดวิทยา
การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งกั บ การจั ด การน�้ ำ สะอาด และการ
น�ำเสนอผล Workshop

1. หลักสูตร แผนน�้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plans)
ด้านบริการผู้ใช้น�้ำ
ส�ำหรับสายงานบริการและวิศวกรที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 4 รุ่น
ในวันที่ 18, 19 พฤษภาคม และ 1, 8 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้ารับการ
อบรม รวม 236 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้
ความเข้าใจแนวคิดและหลักการของแผนน�้ำประปาปลอดภัย และ
สามารถเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานด้านสุขอนามัย
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2. Water Safety Plans Training Course
for WSP Core Team

Water Safety Plans Training
The Department of Human Resource Development has
collaborated with the Working Group on Water Safety Plans to
organize various training courses in line with the Water Safety
Plans, under the Vision, Mission of the 4th MWA Strategy, with
the aim to equip employees with knowledge on WSP to be
able to improve their work operation in accordance with WHO’s
Water Safety Plan. The plan used best practices in water
production and risk management principles to manage water
quality throughout the water work system value chain, from
raw water to water users.
In fiscal year 2017, the Department of Human Resource
Development organized 4 Water Safety Plan training
courses.

The course was organized for WSP Core Team, with
26 participants in total, selected from 5 Working Groups on
Water Safety Plans and representatives from related fields.
The objective of the course was to equip WSP Core Team
with all-round knowledge and teamwork skills in order
to help implementing the work under the Water Safety
Plans achieve significant results. The course was divided
into 3 phases as follows:
Phase 1: water quality and eastern waterworks system;
13,19,20,21 June and 12,13 July 2017
Phase 2: Water Safety Plans; the participants were
joined by other working groups; 14,17-18, 20-21,
24 July 2017
Phase 3: western waterworks system, Microbial Risk,
Chemical Risk, Coaching (course to be provided in
fiscal year 2018)

1. Water Safety Plans Training Course:
Customer Services

Four batches of training courses were arranged for
employees in related service and engineering fields on 18,
19 May and 1, 8 June 2017, with a total of 236 participants.
The course aimed to provide trainees with knowledge
on Water Safety Plans concept and principle, as well as
operation methods in line with the sanitation handbook.

M WA WAT E RW O R K S
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3. Water Safety Plans:
Theory to Implementation

The course included lecture and group activities,
provided for 85 participants, including 5 Steering Working
Groups on Water Safety Plans (WSP Core Team), Steering
Working Group on WSP Evaluation and related agencies.
The participants were divided into 2 batches, 45 participants
each. The first batch was held on 14, 17-18, and 24 July
2017. The second batch was on 14, 20-21, and 24 July 2017.
The course aimed to provide knowledge on epidemiology,
risk management and clean water management, and
concluded with the presentation of workshop outcome.
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4. Step by Step MWA’s WSPs led by WHO expert

4. หลักสูตร Step by Step MWA’s WSPs
โดยผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลก
จัดให้กับ WSP Core Team ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะ
ท�ำงานแผนน�้ำประปาปลอดภัยทั้ง 5 ด้าน และผู้แทนจากสายงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 26 คน ระหว่างวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2560
โดยการอบรมในครั้งนี้ WHO-SEARO ได้ส่ง Mr.Asoka Jayaratne
ผู้เชี่ยวชาญด้าน water quality กับการจัดท�ำ WSP จากการประปา
Yarra Valley Water เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย มาเป็นวิทยากร
ภายใต้ MOU ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทีจ่ ะด�ำเนินการต่อเนือ่ ง
ในเรื่องน�้ำดื่มปลอดภัยของ กปน. โดยมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้แนว
ปฏิบัติเชิงลึก สามารถน�ำไปขยายผลโครงการ WSP ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ กปน.

The course, held during 21-25 August 2017, was
organized for WSP Core Team, with 26 participants in
total, selected from 5 Steering Working Groups on Water
Safety Plans and representatives from related fields.
Under the MOU with WHO/SEARO, Mr. Asoka Jayaratne,
water quality and WSP expert from Yarra Valley Water,
Melbourne, Australia, was sent by WHO/SEARO to be
the course trainer. The aim of the MOU was to continue
working on MWA’s safe drinking water initiative, aiming
at encouraging in-depth practical knowledge to be able
to effectively implement and expand WSP project to
achieve MWA mission.
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หลักสูตรฝึกอบรมส�ำหรับบุคคลภายนอก

External training courses
1. Eight training courses on ‘Plumber for People
Project’ were organized during November 2016 - July 2017.
The training courses comprised 6 basic courses and
2 advanced courses. The objective of this training was to
distribute plumber knowledge and basic pipeline system
maintenance. This training also promoted community
plumber network and vocational opportunities for
participants.
2. Training courses on ‘Basic Plumbing’ for inmates
were organized under the project ‘Five MOI State
Enterprises Joining Forces to Bring Happiness’, created
by the Ministry of Interior as a 2017 New Year gifts for
people. The project was a collaboration among 5 state
enterprises under the Ministry of Interior: the Metropolitan
Electricity Authority, the Provincial Electricity Authority,
the Metropolitan Waterworks Authority, the Provincial
Waterworks Authority, and the Market Organization, with
the aim to provide vocational knowledge and capacity
building in electricity and waterworks for inmates, who
nearly completed their serving time, in 7 prisons/detention
centers to help them build a career and contribute to
society after serving their time.

1. จัดฝึกอบรม “โครงการช่างประปาเพือ่ ประชาชน” จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 8 รุ่น ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 - กรกฎาคม 2560
แบ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐาน 6 รุ่น และหลักสูตรขั้นสูง 2 รุ่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมด้านวิชาชีพช่างประปาและการบ�ำรุงรักษา
ระบบประปา ส่งเสริมการรวมกลุ่มของช่างประปาชุมชน ทั้งยังสร้าง
รายได้และช่องทางประกอบอาชีพด้วย
2. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ช่างประปาเบือ้ งต้น” ส�ำหรับผูต้ อ้ งขัง
ภายใต้โครงการมหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน
ตามที่กระทรวงมหาดไทยก�ำหนดโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน
เพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ส�ำหรับประชาชน ประจ�ำปี 2560
โดยให้เป็นความร่วมมือระหว่าง 5 รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง
มหาดไทย คือการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปา
นครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และองค์การตลาด ในการพัฒนา
ความรู้และเสริมสร้างอาชีพด้านไฟฟ้าและประปาให้แก่ผู้ต้องขัง
ที่ใกล้พ้นโทษจากเรือนจ�ำ / ทัณฑสถาน 7 เพื่อให้ความรู้และฝึก
ทักษะความสามารถด้านการประปาให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษจาก
เรือนจ�ำ / ทัณฑสถาน เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหลังจากพ้นโทษ
ไปแล้ว และเป็นการคืนคนดีสู่สังคม
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Therefore, the Metropolitan Waterworks Authority, in
collaboration with the Provincial Waterworks Authority,
organized the training course on ‘Basic Plumbing’, with the
Metropolitan Waterworks Authority in charge of providing
the course for 4 detention centers, with 50 participants
each, as follows:
Ban Noen Sung Open Detention Center
Prachin Buri 3-4 August 2017
Nong Nam Khun Open Detention Center
Nakhon Sawan 7-8 August 2017
Huai Pong Open Detention Center
Rayong 22-23 August 2017
Thung Bencha Open Detention Center
Chanthaburi 24-25 August 2017

การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมภิ าค จึงได้รว่ มกัน
จัดท�ำหลักสูตร “ช่างประปาเบื้องต้น” โดยการประปานครหลวง
รับผิดชอบการจัดอบรมให้กับทัณฑสถาน 4 แห่ง โดยมีผู้เข้ารับการ
อบรม ทัณฑสถานละ 50 คน ดังนี้
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง จังหวัดปราจีนบุรี 		
ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560
ทัณฑสถานเปิดหนองน�้ำขุ่น จังหวัดนครสวรรค์ 		
ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2560
ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง			
ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2560
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา จังหวัดจันทบุรี 			
ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560
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1) Successor Preparation Project

1) โครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อสืบทอด
ต�ำแหน่งงานส�ำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Successors)
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด�ำเนินการพัฒนาผู้บริหารระดับ
ผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ยหรื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไปที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ ในหลักสูตร Leadership in Action: Maximizing Your
Strengths as A Leader ให้แก่ผู้บริหารจ�ำนวนทั้งสิ้น 38 คน
แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 6 วัน รวมทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง อบรมระหว่าง
ก.ค. - ส.ค. 60 โดยมีโมเดลการพัฒนา 3 module ได้แก่ Professional
Leadership, Authentic Communication, SMART Personality
ซึ่ ง มี รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาผ่ า นกิ จ กรรม
ทีห่ ลากหลาย ได้แก่ seminar, dialogue, simulation, case scenario,
problem based learning, Flipped Classroom

The Department of human resource development
organized the ‘Leadership in Action: Maximizing Your
Strengths as A Leader’ course for 38 division directors or
equivalent, who were selected to join the project. The
course was divided into 2 batches, with the duration of 6
days for each batch, 36 hours in total. The course was
organized during July-August 2017. Using 3 development
modules: Professional Leadership, Authentic Communication,
SMART Personality, the course featured various development
activities such as seminar, dialogue, simulation, case scenario,
problem based learning, Flipped Classroom.
2) MWA Young Smart

The Department of human resource development
organized the development course for MWA Young Smart,
Batch 1-2. The course was divided into 3 parts as follows:
(2.1) Coursework: Project planning and management,
Successful team leading, Effective teamwork, Creativity for
success, Effective communication, Art of self-management
for success, and Kaizen.
(2.2) Study Visit: study visit at agencies within MWA,
and at TTW Public Company Limited, an external organization
with best practices in management.
(2.3) Presentation on study visit: the course also
provided a forum to share and exchange knowledge
among participants on the topic “Lesson learned from
the study visit at TTW Public Company Limited”.

2) โครงการส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพ
(MWA Young Smart)
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด�ำเนินการพัฒนาพนักงานที่มี
ศักยภาพรุ่นที่ 1-2 โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
(2.1) ภาควิชาการ การจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่ส�ำคัญต่างๆ
อาทิ หลักสูตรการวางแผนและบริหารโครงการ การน�ำทีมงานเพื่อความ
ส�ำเร็จ การท�ำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ความคิดสร้างสรรค์
สูค่ วามส�ำเร็จในการท�ำงาน การสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ ศิลปะการ
จัดการตนเองเพื่อความส�ำเร็จ การปรับปรุงกระบวนงานเพื่อสร้าง
นวัตกรรม (Kaizen)
(2.2) ภาคศึกษาดูงาน การศึกษาดูงานหน่วยงานต่างๆ ภายใน
กปน. และหน่วยงานภายนอกองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
ณ บริษัท ทีทีดับบลิว จ�ำกัด (มหาชน)
(2.3) ภาคน�ำเสนอผลการศึกษาดูงาน ก�ำหนดให้มีเวทีในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เข้าร่วมโครงการ
ในหัวข้อ “เสวนาการถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน บริษัท ทีทีดับบลิว
จ�ำกัด (มหาชน)”
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3) โครงการเตรียมความพร้อม กปน. สู่อาเซียน
(3.1) หลักสูตร “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษส�ำหรับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษของ กปน.” โดยจัดอบรมให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
จ�ำนวนทั้งสิ้น 20 คน อบรมทุกวันพฤหัสบดี (วันที่ 1, 8, 15, 22 และ
29 มิ.ย. 60) เวลา 09.00-16.00 น.
(3.2) หลักสูตร “ภาษาอังกฤษส�ำหรับพนักงานที่มีศักยภาพ”
โดยจัดอบรมให้แก่พนักงานที่มีศักยภาพรุ่นที่ 1-2 ที่ผ่านการทดสอบ
Placement Test จ�ำนวนทั้งสิ้น 18 คน อบรมทุกวันอังคาร (วันที่
6, 13, 20, 27 มิ.ย. และ 18 ก.ค. 60) รวมจ�ำนวน 30 ชั่วโมง เวลา
09.00-16.00 น.
(3.3) หลักสูตร “ภาษาอังกฤษเพือ่ การท�ำงาน” ส�ำหรับพนักงาน
ระดับ 3-7 ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวนทั้งสิ้น 94 คน
อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี (ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.-25 ก.ค. 60)
รวมจ�ำนวน 30 ชั่วโมง เวลา 17.00-19.00 น.
(3.4) หลักสูตร “ภาษาจีนกลางระดับต้น” ส�ำหรับพนักงาน
ระดับ 3-7 ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวนทั้งสิ้น 55 คน
อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี (ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.-25 ก.ค. 60)
รวมจ�ำนวน 30 ชั่วโมง เวลา 17.00-19.00 น.
(3.5) หลักสูตร “ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น” ส�ำหรับพนักงานระดับ
3-7 ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวนทั้งสิ้น 59 คน
อบรมทุกวันอังคารและพฤหัสบดี (ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.-25 ก.ค. 60)
รวมจ�ำนวน 30 ชั่วโมง เวลา 17.00-19.00 น.
(3.6) หลักสูตร “ภาษาอังกฤษส�ำหรับผูบ้ ริหาร” ส�ำหรับผูบ้ ริหาร
ระดับผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึน้ ไปทีม่ คี วามสนใจสมัครเข้าร่วม
โครงการ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 24 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุน่ อบรมทุกวันพุธและ
ศุกร์ (ระหว่างวันที่ 14 มิ.ย.-23 ส.ค. 60) รวมจ�ำนวน 30 ชัว่ โมง รุน่ ที่ 1
อบรมเวลา 08.00-10.00 น. และรุน่ ที่ 2 อบรมเวลา 12.30-14.30 น.

3) MWA for ASEAN integration

(3.1) “English teaching technique for MWA English
teachers” was provided for 20 English teachers, every
Thursday (1, 8, 15, 22 and 29 June 2017), at 9.00 a.m. 4.00 p.m.
(3.2) “English for MWA Young Smart” was provided
for 18 MWA Young Smart, Batch 1-2, who passed the
placement test, every Tuesday (6,13,20,27 June and 18
July 2017), at 9.00 a.m. - 4.00 p.m., 30 hours in total.
(3.3) “English for work” was provided for 94 members
of staff level 3-7, every Tuesday and Thrusday (1 June - 25
July 2017), at 5.00 - 7.00 p.m., 30 hours in total.
(3.4) “Basic Mandarin” was provided for 55 members
of staff level 3-7, every Tuesday and Thrusday (1 June - 25
July 2017), at 5.00 - 7.00 p.m., 30 hours in total.
(3.5) “Basic Japanese” was provided for 59 members
of staff level 3-7, every Tuesday and Thrusday (1 June - 25
July 2017), at 5.00 - 7.00 p.m., 30 hours in total.
(3.6) “English for Executives” for 24 Department
Director-level executives or higher. The course was divided
into 2 batches, held every Wednesday and Friday (during
14 June - 23 August 2017), at 8.00 -10.00 a.m. for the
first batch; and at 12.30-2.30 pm for the second batch,
30 hours in total for each.

ส ถ า บั น พั ฒ น า วิ ช า ก า ร ป ร ะ ป า
32

ANNUAL

REPORT

2017

ผลการด�ำเนินงานปีงบประมาณ 2560
ด้านการจัดการสถาบันการสอน
เกี่ยวกับกิจการประปา (Schooling)

PERFORMANCE RESULTS: SCHOOLING

จัดท�ำมาตรฐานอาชีพประปา
ของการประปานครหลวง

MWA waterworks
professional standard
Surveys on MWA work system, together with its supply
chain, revealed that the existing professional standard still
did not thoroughly cover key organizational activities,
such as water transmission and distribution, which entails
the related standards on water distribution system control,
service system, and may include the standards on water
meter service and water usage service. In this regard,
the standard on water distribution system control is very
important as it contributes a great deal on reducing
non-revenue water, which is MWA’s current top priority.
Therefore, the professional standard on water distribution
system control has been added to MWA key waterworks
professional standard in 2017.

จากการพิจารณาระบบงานตลอดห่วงโซ่อปุ ทานของการประปา
นครหลวงแล้ว พบว่ามาตรฐานอาชีพที่จัดท�ำขึ้นยังไม่ครอบคลุมในทุก
กิจกรรมที่ส�ำคัญขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นระบบงานส่งน�้ำและจ่ายน�้ำ
ซึ่งจะมีมาตรฐานของงานควบคุมระบบส่งจ่ายน�้ำ ระบบงานบริการ
อาจจะมีมาตรฐานของงานบริการมาตรวัดน�้ำ งานบริการการใช้น�้ำ
เป็นต้น ในการนี้มาตรฐานงานควบคุมระบบส่งจ่ายน�้ำนั้นมีความส�ำคัญ
การส่งจ่ายน�้ำอย่างถูกต้องมีมาตรฐานเป็นการช่วยเกี่ยวกับการแก้
ปัญหาอัตราน�้ำสูญเสียซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนและส�ำคัญของการประปา
นครหลวงในปัจจุบัน ดังนั้น ในการจัดท�ำมาตรฐานอาชีพประปาที่มี
ความส� ำ คั ญ ตลอดห่ ว งโซ่ อุ ป ทานขององค์ ก รเพิ่ ม เติ ม ในปี 2560
จึงพิจารณาจัดท�ำมาตรฐานอาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งจ่ายน�้ำ
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จัดหลักสูตรอบรมให้กับบุคลากรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปา
Waterworks training courses for the locals

หลั ก สู ต ร การส� ำ รวจออกแบบและบ� ำ รุ ง รั ก ษาระบบท่ อ ประปา
(การตรวจสอบควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปาและการตรวจสอบ
คุณภาพน�้ำ) รุ่นที่ 1/2560

Course Pipeline system survey, design, and maintenance
(pipeline system construction supervision and water
quality control) 1/2017
Duration 		
21-23 December 2016
Venue 			
Chiangmai Grandview Hotel,
			
Mueang District, Chiang Mai
Participants 		
149
Satisfaction score
4.78/5

จัดอบรมวันที่ 		
21-23 ธันวาคม 2559
จังหวัด			
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
			
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
จ�ำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 149 คน
ระดับความพึงพอใจในการฝึกอบรม 4.78 คะแนน

Course Pipeline system survey, design, and maintenance
(pipeline system construction supervision and water quality
control) 2/2017
Duration 		
22-24 March 2017
Venue 			
Sunee Grand Hotel & Convention
			
Center, Mueang District,
			
Ubon Ratchathani
Participants 		
269
Satisfaction score
4.74/5

หลั ก สู ต ร การส� ำ รวจออกแบบและบ� ำ รุ ง รั ก ษาระบบท่ อ ประปา
(การตรวจสอบควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปาและการตรวจสอบ
คุณภาพน�้ำ) รุ่นที่ 2/2560
จัดอบรมวันที่ 		
22-24 มีนาคม 2560
จังหวัด
		
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล
			
แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
			
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
จ�ำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 269 คน
ระดับความพึงพอใจในการฝึกอบรม 4.74 คะแนน
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ชั้นสูง (ระบบไฟฟ้าควบคุมในงานประปา) รุ่นที่ 1/2560

2017

Course Advanced automatic control system and electrical
equipment in waterworks (electric system maintenance in
waterworks) 1/2017
Duration 20-23 June 2017
Venue Hansa JB Hotel, Amphoe Hat Yai, Songkhla
Participants 198
Satisfaction score 4.71/5

จัดอบรมวันที่ 		
20-23 มิถุนายน 2560
จังหวัด
		
ณ ห้องประชุมโรงแรมหรรษา
			
เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
จ�ำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 198 คน
ระดับความพึงพอใจในการฝึกอบรม 4.71 คะแนน

พัฒนาหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือต่างๆ

Courses in collaboration with other cooperation agencies

1. Collaboration in developing and organizing course
on community waterworks production control and
maintenance for Eastern Water Resources Development
and Management PLC
• Duration: 18-21 October 2016
• Participants: 32

1. ร่วมด�ำเนินการพัฒนาหลักสูตร และจัดหลักสูตรอบรมให้แก่
พนักงาน บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด
(มหาชน) ในหลักสูตร การควบคุมการผลิตและบ�ำรุงรักษาระบบ
ประปาชุมชน
• วันที่จัดอบรม 18-21 ตุลาคม 2559
• ผูเ้ ข้ารับการอบรม จ�ำนวน 32 คน

2. Collaboration in developing and organizing course
on water loss management technique for Universal Utilities
PLC
• Duration: 29-30 November 2016
• Participants: 25

2. ร่วมด�ำเนินการพัฒนาหลักสูตร และจัดหลักสูตรอบรมให้แก่
พนักงาน บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จ�ำกัด (มหาชน) ในหลักสูตร
เทคนิคการบริหารจัดการลดน�้ำสูญเสีย
• วันที่จัดอบรม 29-30 พฤศจิกายน 2559
• ผูเ้ ข้ารับการอบรม จ�ำนวน 25 คน

3. Collaboration in developing and organizing course
on EPANET for water loss design and management for
Universal Utilities PLC
• Duration: 14-16 June 2017
• Participants: 30

3. ร่วมด�ำเนินการพัฒนาหลักสูตร และจัดหลักสูตรอบรมให้แก่
พนักงาน บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จ�ำกัด (มหาชน) ในหลักสูตร
การประยุกต์ใช้แบบจ�ำลองทางชลศาสตร์ (EPANET) เพือ่ การออกแบบ
และบริหารจัดการน�้ำสูญเสีย
• วันที่จัดอบรม 14-16 มิถุนายน 2560
• ผูเ้ ข้ารับการอบรม จ�ำนวน 30 คน
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โครงการก�ำหนดมาตรฐานและควบคุมการให้บริการของพนักงาน Outsource

Outsource worker standardization and service control

1. จัดหลักสูตรอบรมให้แก่พนักงาน Outsource ในหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ส�ำรวจหาท่อรั่ว ระดับ 1
• วันที่จัดอบรม 23-24 กุมภาพันธ์ 2560
• ผู้เข้ารับการอบรม จ�ำนวน 47 คน

1. Course for outsource workers on pipe leak
detection, level 1
• Duration: 23-24 February 2017
• Participants: 47

2. จัดหลักสูตรอบรมให้แก่พนักงาน Outsource ในหลักสูตร
การพัฒนามาตรฐานงานก่อสร้างวางท่อประปา รุ่นที่ 38 ระดับ
หัวหน้างาน
• วันที่จัดอบรม 16-19 พฤษภาคม 2560
• ผู้เข้ารับการอบรม จ�ำนวน 31 คน

2. Course for outsource workers on pipeline construction
standard development, Batch 38, Supervisor Level
• Duration: 16-19 May 2017
• Participants: 31
3. Course for outsource workers on pipeline construction
standard development, Batch 43, Executive and Engineer
Level
• Duration: 28-30 August 2017
• Participants: 33

3. จัดหลักสูตรอบรมให้แก่พนักงาน Outsource ในหลักสูตร
การพัฒนามาตรฐานงานก่อสร้างวางท่อประปา รุน่ ที่ 43 ระดับผูบ้ ริหาร
และวิศวกร
• วันที่จัดอบรม 28-30 สิงหาคม 2560
• ผู้เข้ารับการอบรม จ�ำนวน 33 คน
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การจัดอบรมหลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพงานประปา ปีงบประมาณ 2560
Waterworks professional standard courses
in the fiscal year 2017

1. หลักสูตรมาตรฐานอาชีพช่างซ่อมท่อประปา ระดับ 2
• ด�ำเนินการจัดอบรมวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560
• จ�ำนวนผู้เข้ารับการอบรม 35 คน
1. Professional standard course on pipeline maintenance,
Level 2
• Duration: 22-24 February 2017
• Participants: 35

2. หลักสูตรมาตรฐานอาชีพช่างส�ำรวจหาท่อรั่ว ระดับ 1
• ด�ำเนินการจัดอบรมวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560
• จ�ำนวนผู้เข้ารับการอบรม 57 คน
2. Professional standard course on pipe leak detection,
Level 1
• Duration: 27-28 February 2017
• Participants: 57
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3. หลักสูตรมาตรฐานอาชีพช่างส�ำรวจหาท่อรั่ว ระดับ 2
• ด�ำเนินการจัดอบรมวันที่ 16-17 มีนาคม 2560
• จ�ำนวนผู้เข้ารับการอบรม 14 คน
3. Professional standard course on pipe leak detection,
Level 2
• Duration: 16-17 March 2017
• Participants: 14

4. หลักสูตรมาตรฐานอาชีพช่างส�ำรวจออกแบบระบบท่อประปา
และประเมินราคางานวางท่อประปา ระดับ 1
• ด�ำเนินการจัดอบรมวันที่ 30-31 สิงหาคม 2560
• จ�ำนวนผู้เข้ารับการอบรม 32 คน
4. Professional standard course on pipeline system
survey, design, and appraisal, Level 1
• Duration: 30-31 August 2017
• Participants: 32

5. หลักสูตรมาตรฐานอาชีพช่างส�ำรวจออกแบบระบบท่อประปา
และประเมินราคางานวางท่อประปา ระดับ 1
• ด�ำเนินการจัดอบรมวันที่ 7-8 กันยายน 2560
• จ�ำนวนผู้เข้ารับการอบรม 35 คน
5. Professional standard course on pipeline system
survey, design, and appraisal, Level 1
• Duration: 7-8 September 2017
• Participants: 35
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ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ 2560
ด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (RDI)
Performance Results : RDI

ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานของสถาบันพัฒนาวิชาการประปา
ปีงบประมาณ 2560 ในด้านการเป็นศูนย์กลางการสนับสนุน การสร้าง
งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ด้านกิจการประปา สู่ความเป็นเลิศ
(RDI) โดยกองนวัตกรรมและพัฒนา ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปาเป็น
ผู้ด�ำเนินงาน โดยมีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญๆ ดังนี้

M-WIT’s key performance results in accordance with
the operation strategy in fiscal year 2017: Research,
Development and Innovation (RDI), operated by the Division
of Innovation and Development, were as follows:
1. Creating organizational culture and core value
focusing on innovations, led by high-level
executives

1. การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กรที่มุ่งเน้นต่อ
นวัตกรรมโดยผู้บริหารระดับสูง

2. Knowledge sharing and awareness raising on
improving and developing work process

2. การให้ความรูแ้ ละสร้างความตระหนักเกีย่ วกับการปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน

3. Granting funds for internal and external
organizations to support research and innovation
projects

3. การให้ทุนสนับสนุนโครงการแก่หน่วยงานภายในและ
ภายนอก เพื่อด�ำเนินการโครงการวิจัยและนวัตกรรม

4. Presenting academic papers

4. การน�ำเสนอบทความทางวิชาการ

5. MWA Academic Fun Fest 2017

5. งานสัปดาห์วิชาการ ประจ�ำปี 2560
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การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร
ที่มุ่งเน้นต่อยอดนวัตกรรมโดยผู้บริหารระดับสูง
1. ผูบ้ ริหารระดับสูงสือ่ สารนโยบายด้านนวัตกรรมในการประชุมต่างๆ
และก�ำหนดในปฏิทินสื่อสาร
2. ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานร่วมศึกษาดูงานด้านนวัตกรรม
ที่หน่วยงาน เช่น
•

ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั และพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC) วันที่ 5 เมษายน 2560

•

ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ณ การไฟฟ้านครหลวง
วันที่ 9 มกราคม 2560

•

เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ นวัตกรรม และ
การให้ทุนวิจัย ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

Creating organizational
culture and core value
focusing on innovations,
led by high-level executives

1. High-level executives presented policy on innovations
in various occasions of meetings. The policy was also
scheduled in the organizational calendar.
2. High-level executives and members of staff took part
in field visits on innovations:
• Research and development lab, National
Electronics and Computer Technology Center
(NECTEC), 5 April 2017
• Government Easy Contact Center (GECC),
Metropolitan Electricity Authority, 9 January 2017
• Site visit on knowledge management, innovations,
and research funding, Electricity Generating
Authority of Thailand, 20 February 2017
3. High-level executives and members of staff took part
in meetings/conferences:
• THA2017, 25-26 January 2017
• The 7th National Convention on Water Resources
Engineering and the 4th International Convention
on Water Resources Engineering, 23-24 January
2017, at the Zign Hotel, Chonburi
• GEOINFOTECHG 2017, 9-10 February 2017,
at Vayupak Convention Center, Centra Government
Complex
• Thai Water Expo, 8 June 2017, BITEC Bangna
• World Tunnel Congress 2017, Norway, 8 - 17 June
2017
• Workshop for Sustainable Development on
Water Reclamation and Reuse, 30 June 2017,
Rama Gardens Hotel, Bangkok

3. ผูบ้ ริหารระดับสูงและพนักงานร่วมงานประชุม/สัมมนาวิชาการ เช่น
•

THA2017 วันที่ 25-26 มกราคม 2560

•

การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน�ำ้ แห่งชาติ ครัง้ ที่ 7 และ
การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน�้ำนานาชาติ ครั้งที่ 4
วันที่ 23-24 มกราคม 2560 โรงแรมเดอะซายน์ จังหวัดชลบุรี

•

เทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศแห่งชาติ geoinfotech
2017วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภกั ษ์
เซ็นทราศูนย์ราชการ

•

Thai Water Expo วั น ที่ 8 มิ ถุ น ายน 2560 ณ
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

•

เข้ า ร่ ว มอบรมและสั ม มนาในงานประชุ ม อุ โ มงค์ โ ลก
(World Tunnel Congress 2017) ประเทศนอร์เวย์
เมื่อวันที่ 8-17 มิถุนายน 2560

•

เข้าร่วมประชุม Workshop for Sustainable Development
on Water Recalmation and Reuse วันที่ 30 มิถุนายน
2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
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4. ผู้บริหารสนับสนุนการส่งบทความและเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
ต่างๆ เช่น IWA Conference, Eastern European Young Water
Professionals Conference, Water Society 2017 เป็นต้น
5. ผู้บริหารส่งเสริมโครงการ 1 นวัตกรรม 1 สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ
และงานประกวดนวัตกรรม

4. High-level executives supported paper submission and
participation to various conferences, including IWA
Conference, Eastern European Young Water Professionals
Conference, Water Society 2017, and so forth.
5. High-level executives supported ‘1 Innovation 1 Line
of Work (Assistant Governor)’ Project and the Innovation
Contest.

การประปานครหลวงเป็นหน่วยงานที่ให้ความส�ำคัญในการ
สร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนากิจการประปาให้มี
ประสิทธิภาพในด้านต่างๆ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในทุกภาคส่วน การประปา
นครหลวงจึงมีแนวคิดในการจัดท�ำ โครงการ 1 นวัตกรรม 1 สายงาน
ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การ เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้บคุ ลากรของ กปน. ได้แสดงออก
ถึงความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมโดยผ่าน
การขับเคลื่อนจากผู้บริหารระดับสูง โดยโครงการนี้อยู่ภายใต้แผน
ปฏิบัติงานของการประปานครหลวง ในยุทธศาสตร์ด้านการเรียนรู้
และพัฒนาองค์กร (Learning and Growth : L) แผนโครงการ
(L3-1/1) โครงการพัฒนาองค์กรด้วย R&D และนวัตกรรม แผนงาน
ที่ 3:1 นวัตกรรม 1 สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ

MWA emphasises the importance of innovations and
technology in enhancing the effectiveness of all aspects of
waterworks to meet the demands of all stakeholders.
With this in mind, MWA has come up with the project
‘1 Innovation 1 Line of Work (Assistant Governor)’, aiming
to encourage MWA members of staff to present their
creative ideas and innovations, supported by high-level
executives. The project is part of an action plan under MWA
Strategy: Learning and Growth Strategy, Project L3-1/1:
Organization Development by RDI, Project L3: 1 Innovation
1 Line of Work.
The project ‘1 Innovation 1 Line of Work (Assistant
Governor)’s aim is for MWA high-level executives to get
involved and to provide guidance, encouraging members
of staff to present their creative ideas for more effective
work and to create innovations.

โครงการ 1 นวัตกรรม 1 สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของการประปานครหลวงมีส่วนร่วม (Personal
Involvement) และสนับสนุนให้ค�ำแนะน�ำ (Visibility in Guiding)
ส่งเสริมให้พนักงานมีการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์การปรับปรุง
และพัฒนา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการท�ำงาน และขับเคลื่อน
ให้เกิดผลงานนวัตกรรม
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การให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน

Knowledge sharing and awareness raising on work process
improvement and development

จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องแนวคิดเพื่อการปรับปรุงงานอย่าง
ต่อเนื่อง KAIZEN แก่พนักงาน โดยบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตร
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับ รวมทั้งสิ้น 5 รุ่น จ�ำนวน
348 คน ดังนี้
•

การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง

•

การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น

•

การพัฒนาพนักงานระดับ 5 (กลุม่ วิชาชีพหลัก กลุม่ วิชาชีพ
สนับสนุน และกลุ่มเทคนิควิชาชีพ)

‘KAIZEN’ or training on continuous work development
was provided as part of the preparatory course for
promotion. The course was arranged in 5 batches, with 348
participants in total, including:
• Mid-level executives
• Entry-level executives
• Level-5 members of staff (Core professional group,
supporting professional group, and vocational
technical group)
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การให้ทุนสนับสนุนโครงการแก่หน่วยงานภายใน
และภายนอกเพื่อด�ำเนินการโครงการวิจัย
และนวัตกรรม

Research and innovation fund
for internal and external
agencies

โครงการที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ จ�ำนวน 2 โครงการ ได้แก่

ผลการวิจัย : ท�ำให้ทราบถึงปริมาณน�้ำดิบส�ำรอง เกณฑ์การ
ส�ำรองน�ำ้ ดิบในภาวะวิกฤติ และแนวทางบริหารจัดการจัดหาน�ำ้ ดิบเพือ่
เข้าสู่ระบบผลิตน�้ำประปา โดยข้อมูลผลวิจัยที่ได้จะน�ำไปใช้เป็นข้อมูล
ในการจัดท�ำแผนแม่บทการประปานครหลวง ระยะ 30 ปี ต่อไป

Two completed projects are as follows:
(1) Research project on raw water source potential
and management guidance for backup water source in
waterworks activities: a case study on solution guidance
and back-up plan up until 2047
Research result : Being able to identify the quantity
of reserve raw water, as well as the criteria of reserving raw
water in time of crisis, and guidance on the provision of raw
water into waterworks production system. The research
result will be used in the formulation of the 30-year MWA
Master Plan.

ตารางแสดงปริมาณน�้ำดิบส�ำรอง
ส�ำหรับกิจการของ กปน. ถึงปี 2590

Table showing the quantity of reserve
raw water for MWA activities up until 2047

(1) โครงการศึกษาศักยภาพด้านแหล่งน�้ำดิบ และแนวทางการ
บริหารจัดการแหล่งน�้ำส�ำรองในกิจการประปา กรณีศึกษา : แนวทาง
แก้ไขและแผนรองรับ จนถึงปี พ.ศ. 2590

รายการ

ปริมาณน�้ำดิบส�ำรอง
(ล้าน ลบ.ม.)

ปริมาณน�ำ้ ดินส�ำรองระยะสัน้

11.0

ปริมาณน�ำ้ ดินส�ำรอง ระยะกลาง (2570)

78.5

ปริมาณน�ำ้ ดิบส�ำรอง ระยะยาว (2590)

89.5

List
Quantity of short-term reserve
raw water
Quantity of mid-term reserve
raw water (2027)
Quantity of long-term reserve
raw water (2047)

(2) โครงการวิจยั พัฒนามาตรวัดน�ำ้ Compound Meter ต้นแบบ

11.0
78.5
89.5

(2) Research project on the development of compound
meter prototype
Research result : The research found that the error
of indicated volume was slightly higher than Maximum
Permissible Error (MPE), which could be resolved by
adjusting the meter so that the error lay within MPE. Before
being assembled as a compound meter, each separated
meter was tested to identify the errors. The results
were then put into the error curve to be used in adjusting
the meter.

ผลการวิจัย : พบว่าค่าความคลาดเคลื่อนของปริมาตรน�้ำ
ที่ อ ่ า นได้ เกิ น กว่ า เกณฑ์ ค ่ า ความคลาดเคลื่ อ นสู ง สุ ด ที่ ย อมรั บ ได้
(Maximum Permissible Error: MPE) อยู่เล็กน้อย ซึ่งสามารถแก้ไข
ได้โดยการปรับตัง้ มาตรวัดน�ำ้ ให้คา่ ความคลาดเคลือ่ นอยูใ่ นเกณฑ์MPE
โดยน� ำ มาตรวั ด น�้ ำ แต่ ล ะเครื่ อ งที่ จ ะน� ำ มาประกอบเป็ น มาตร
Compound ไปทดสอบความเที่ยงตรง เพื่อหาค่าความคลาดเคลื่อน
ของมาตรวัดน�้ำ จนได้เป็นกราฟความคลาดเคลื่อน (Error Curve)
เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับตั้งมาตรวัดน�้ำ

M WA WAT E RW O R K S

Quantity of reserve
raw water
(1,000,000 m³)
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การน�ำเสนอบทความทางวิชาการ

Academic paper presentation

บทความวิชาการระดับนานาชาติ
ในงาน the 8 World Gene Convention 2017 			
ณ เมือง Macao ประเทศจีน
หัวข้อ Approach for total Productive Maintenance 		
Evaluation in water Productivity : A case study 		
at Mahasawat water Treatment Plant
International academic paper

The 8 World Gene Convention 2017, Macau, China PRC
Topic: Approach for Total Productive Maintenance
Evaluation in Water Productivity : A case study at Mahasawat
Water Treatment Plant

Technology
Group III

Used for Brick/Brock in
Construction material
Sludge type

3.1 Comentation
3.1.1 Interlock block
Type II
3.1.2 Pavement Block
Type II
3.1.3 Cellular lightweight block Type II
3.2 Geopolymerization binder (Green materials)
3.2.1 Interlock block
Type I, II
3.2.2 Pavement Block
Type I, II
3.2.3 Cellular lightweight block Type I, II

บทความการประชุมวิชาการ
The 5th International Conference on Engineering
and Environment ณ โรงแรมอโนมาแกนด์ กรุงเทพฯ
หัวข้อ Various Applications of MWA Water Treatment
Sludge and Sludge Management

Group II

Changing sludge Composition
by combusion
Sludge type

4.1 Pottery *
4.2 Artificial Aggregate**

Type II
Type II

* Burning Temp. > 800 C
** Burning Temp. > 1,000 C
Note : 4.2 required power plans for production

Used for substituting other
materials such as Bentonite,
zeolite etc.
Sludge type

2.1 Slurry for grouting
2.2 Absorption agent
2.3 Dispersion stability agent

Group I

Group IV

Type I, II
Type I, II
Type I, II

Original sludge

Complexity of investment Policy

Sludge type
1.1 Soil cultivation
1.2 Organic fertilizer flake
1.3 Landfilling

Conference paper

The 5th International Conference on Engineering
and Environment, at Anoma Grand Hotel, Bangkok
Topic: Various Applications of MWA Water
Treatment Sludge and Sludge Management

Low Investment
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“งานสัปดาห์วิชาการ กปน. ประจ�ำปี 2560”
• ท�ำให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนางานวิชาการ
ในองค์กร
• เกิดแรงจูงใจในการพัฒนางานของตน เช่น การได้รบั รางวัล
การได้มีโอกาสฝึกอบรม ดูงานทั้งในและต่างประเทศ
• เกิดผลงานทีส่ ามารถจับต้องได้ เป็นหลักฐานในการพัฒนา
และอ้างอิงต่อ TQC
• สถาบันพัฒนาวิชาการประปาได้สร้างบทบาทที่ชัดเจน
และเป็นบรรทัดฐานในปีต่อไป

MWA Academic Fun Fest 2017

งานสัปดาห์วิชาการ กปน. 2560
• ผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,500 คน
• บุคลากรทีส่ ง่ ผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการต่างๆ
รวมกว่า 900 คน
• ระดับความพึงพอใจโดยรวมในการจัดงาน คะแนนเฉลี่ย
อยู่ในระดับ 4.30 โดยมีคะแนนเต็มเท่ากับ 5

MWA Academic Fun Fest 2017

M WA WAT E RW O R K S

•
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•
•
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•
•
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To inspire staff to develop academic work
To increase staff’s motivation in work
improvement by means of awards, and
opportunities for training courses and
site visits in Thailand and abroad
To achieve tangible results as evidence for further
development and TQC reference
To fortify M-WIT’s active role as a standard for
the following year.

Over 2,500 participants
Over 900 members of staff submitted their work
for competition in various projects
The event’s average satisfaction rate was 4.30
(out of 5)
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ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ 2560
ด้านบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
PERFORMANCE RESULTS:
KNOWLEDGE MANAGEMENT

การสร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง สร้างวัฒนธรรม และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ภายใต้แนวคิด “Need to Know, Nice to Share”

Creating the force of change, culture, and learning environment
under the concept “Need to Know, Nice to Share”

1. Providing the exchange of knowledge and opinions
using i-Connex information system (in collaboration
with Department of Human Resource Development’s
promotional training )
The exchange of knowledge was carried out using
i-Connex information system, sharing 463 bodies of
knowledge, verified by heads of divisions, from 4 batches
of promotional training. The knowledge was then shared
on KM/LO system for distribution.

1. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการใช้ระบบสารสนเทศ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผ่านระบบ i-Connex (ร่วมกับ ฝพบ. ในการ
อบรมเลื่อนระดับ)
การด�ำเนินงาน จัดให้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ด้วยการใช้ระบบ
สารสนเทศ ผ่านระบบ i-Connex ทั้งสิ้น 463 องค์ความรู้ จากการ
อบรมเลือ่ นระดับทัง้ สิน้ 4 รุน่ ความรูท้ ไี่ ด้รบั การตรวจสอบจากหัวหน้า
หน่วยงานแล้ว พร้อมที่จะขึ้นระบบ KM/LO เพื่อเผยแพร่ต่อไป
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2. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการใช้ระบบสารสนเทศ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผ่านระบบ i-Connex
การด�ำเนินงาน จัดให้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ด้วยการใช้ระบบ
สารสนเทศ ผ่านระบบ i-Connex ทั้งสิ้น 463 องค์ความรู้ จากการ
อบรมเลือ่ นระดับทัง้ สิน้ 4 รุน่ ความรูท้ ไี่ ด้รบั การตรวจสอบจากหัวหน้า
หน่วยงานแล้ว พร้อมที่จะขึ้นระบบ KM/LO เพื่อเผยแพร่ต่อไป
3. กิจกรรมตลาดนัดความรู้ / โครงการประกวด / งานสัปดาห์
วิชาการ
การด�ำเนินงาน จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานสัปดาห์
วิชาการ กปน. 2560 ในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 โดยมีกิจกรรม
น�ำเสนอผลงาน ประเภทพัฒนากระบวนงาน นวัตกรรม และตลาดนัด
ความรู้ พร้อมทั้งมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ โดยมีผลงานส่งเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้น 101 ผลงาน
2. Providing the exchange of knowledge and opinions
using i-Connex information system
The exchange of knowledge was carried out using
i-Connex information system, sharing 463 bodies of
knowledge, verified by heads of divisions, from 4 batches
of promotional training. The knowledge was then shared
on KM/LO system for distribution.

การเสริมสร้างพื้นฐานการจัดการ
องค์ความรู้ให้มีความเข้มแข็ง

Strengthening the basic of
knowledge management

3 KM Market/ Competition/ Academic Week
The knowledge exchange activities were held during
MWA Academic Fun Fest 2017, during 5-7 July 2017.
The event featured presentations on operational
development, innovation and KM market, along with
informative exhibitions, with 101 pieces of work submitted.

1. การพัฒนาศักยภาพของนักจัดการความรู้ของ กปน.
1.1 การจัดอบรมฝึกอบรมสัมมนาด้านกระบวนการจัดการ
ความรู้ให้กับทีมนักจัดการความรู้ (KM Camp รุ่นที่ 2)
การด�ำเนินงาน ด�ำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างนักจัดการ
ความรู้ รุ่นที่ 2 แล้วเสร็จ โดยมีนักจัดการความรู้ประจ�ำครบทุก
หน่วยงานระดับฝ่าย รุ่นที่ 1 ทั้งสิ้น 96 คน และนักจัดการความรู้
รุ่นที่ 2 ทั้งสิ้น 40 คน Link นักจัดการความรู้ 1, 2 โดย KM Fa รุ่นที่ 1
มีจ�ำนวนชุดความรู้ทั้งสิ้น 89 ชุดความรู้ รุ่นที่ 2 อยู่ระหว่างรวบรวม
1. MWA Trainings for KM Facilitators

1.1 KM Camp batch 2
Operation method trainings for KM facilitators batch
2 was provided, resulting in having the designated KM
facilitators for all divisions: 96 facilitators from batch 1, and
40 facilitators from batch 2. Batch 1 produced 89 sets of
knowledge, while batch 2 is still in the collecting process.
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1.2 การจัดการศึกษาดูงานที่เป็น Best Practice ให้กับทีม
นักจัดการความรู้ - 2 ครั้ง
การด� ำ เนิ น งาน น� ำ คณะกรรมการศึ ก ษาดู ง านองค์ ก รที่ มี
การจัดการความรู้เป็นเลิศ และ AAR ทั้งสิ้น 1 ครั้ง โดยจัดท�ำบทสรุป
การศึกษาดูงาน บันทึกในระบบ KM/LO และ M-WIT NEWS
(1) ดูงานและ AAR องค์กรที่มีการจัดการความรู้เป็นเลิศ (CPF)
20 มีนาคม 2560 และวันที่ 24 เมษายน 2560 คณะกรรมการพัฒนา
กระบวนงานฯ ศึกษาดูงานองค์กรที่มีการจัดการความรู้ที่เป็นเลิศ
team

1.2 Two best practice study visits for KM facilitator

Operation method Study visits were arranged for the
committee to learn about the organizations with best
practices in KM, plus one session of AAR. Study visit
summary was produced and recorded in the KM/LO system
and M-WIT NEWS.
(1) Study visit and AAR at the organizations with best
practices in KM (CPF) on 20 March 2017, and 24 April 2017.
Committee of process development and knowledge
management visiting the organizations with best practices
in KM

1.3 อบรม/สั ม มนา คณะกรรมการพั ฒ นากระบวนงานฯ
@ อ�ำพล ฟู้ดส์
การด�ำเนินงาน น�ำนักจัดการความรู้ (KM Facilitator) ดูงาน
องค์กรที่มีการจัดการความรู้ที่เป็นลิศ และ AAR องค์กรที่มีการ
จัดการความรู้เป็นเลิศ ณ บริษัท อ�ำพล ฟูดส์ จ�ำกัด (โรงงานนครปฐม)
และบ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 31
พฤษภาคม และวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
1.3 Training/seminar for the work process development
committee @ Ampol Food
Operation method KM Facilitators took part in
a study visit and AAR at the organizations with best
practices in KM at Ampol Food Processing Ltd. (Nakhon
Pathom factory) and Baan Amphawa Resort and Spa,
Samut Songkhram, on 31 May 2017, and 19 July 2017.
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การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน และสอดคล้องกับเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติและกรอบระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)
Standardization of KM, in line with
State Enterprise Performance Appraisal (SEPA)

1. ก�ำหนดกระบวนการและกิจกรรมการถ่ายทอดแบ่งปันความรู้
ภายใน/ภายนอกองค์กร
การด�ำเนินงาน
(1) กิจกรรมการถ่ายทอดแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ ระหว่างองค์กร
ภายนอก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

•
•

•
•

1. Internal/ external KM process and
activities

Operation method
(1) KM activities between external organizations and
stakeholders

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ศึกษาดูงาน KM กปน
15 February 2017: KM study visit by Assumption
University to MWA

•
•

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 EastWater ศึกษาดูงาน KM กปน.
20 June 2017 KM study visit by EastWater to MWA

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 วิทยุการบิน ศึกษาดูงาน KM กปน.
17 August 2017: KM study visit by Aeronautical Radio of Thailand to MWA
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•
•

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 กปน. เข้าศึกษาดูงานด้าน KM การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
20 February 2017: KM study visit to the Electicity Generating Authority of Thailand

•

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 กปน. เข้าศึกษาดูงานด้าน KM กองทัพเรือ
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารจัดการองค์ความรู้ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง KM ให้กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย
2 August 2017: KM study visit to the Royal Thai Navy, where the director of Knowledge Management Division was
invited to speak on the topic of KM for the Royal Thai Navy

•
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2. Internal KM activities

2. กิจกรรมการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ภายในองค์กร
กองบริหารจัดการองค์ความรู้ ได้ถา่ ยทอดองค์ความรูแ้ ผนแม่บท
ด้านการจัดการความรู้ กปน. และหลักเกณฑ์การประกวดให้กับ
สายงานต่างๆ ดังนี้
• วันที่ 18 มกราคม 2560 สายงานผลิตและส่งน�้ำ
• วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 สายงานแผนและพัฒนา
• วันที่ 3 มีนาคม 2560 สายงานบริหาร
• วันที่ 13 มีนาคม 2560 สายงานการเงิน
• วันที่ 8 มีนาคม 2560 สายงานวิศวกรรม
• วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 สายงานบริการ
• วันที่ 22 มีนาคม 2560 สายงานบริการ
M WA WAT E RW O R K S
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The Knowledge Management Division shared the
master plan on MWA knowledge management and
competition criteria for all work lines as follows:
• 18 January 2017: production and water distribution line
• 27 February 2017: planning and development line
• 3 March 2017: administration line
• 13 March 2017: finance line
• 8 March 2017: engineering line
• 21 February 2017: service line
• 22 March 2017: service line
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2.1 กิจกรรม KM Day สายงาน 9 สายงาน โดยมีกิจการการ
ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง เครื่องมือด้านการจัดการความรู้ และการ
น�ำเสนอผลงาน การจัดการความรู้ พัฒนากระบวนงาน และนวัตกรรม
เพื่อคัดเลือกผลงานเข้าสู่รอบคัดเลือกในโครงการประกวดผลงาน
เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
2.1 Each work line also held Knowledge Management
(KM) DAY activity, featuring knowledge sharing on
KM tools, presentations on KM, process development,
and innovations. The best presentations were shortlisted
to join the KM contest for driving MWA to be a learning
organization.
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การรวบรวม สร้างองค์ความรู้หลักของ กปน.
ที่สนับสนุนกระบวนการหลักและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการน�ำไปใช้

Collection and creation of MWA core knowledge to support
the main process and encourage the knowledge use

1. Lessons learned, knowledge transfer from experts
or retiring persons/ storage of experts’ directory and bodies
of knowledge in the ICT system for knowledge management
Operation method Making plans for knowledge
transfer from retiring persons in the KM plan of each line
of work

1. การถอดบทเรียน สร้างกิจกรรมถ่ายทอดความรูจ้ ากผูเ้ ชีย่ วชาญ
หรือผู้ที่จะเกษียณอายุ / น�ำท�ำเนียบผู้เชี่ยวชาญและองค์ความรู้ของ
ผู้เชี่ยวชาญจัดเก็บในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้
การด�ำเนินงาน จัดท�ำแผนถอดความรู้ผู้เกษียณ และก�ำหนด
ในแผนด้านการจัดการความรู้ของสายงาน

23 มีนาคม 2560 ถอดองค์ความรู้ นายสมศักดิ์ ภู่ธงชัยฤทธิ์ รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา)
23 March 2017: lesson learned from Mr.Somsak Phuthongchairit, Deputy Governor (Plannning and Development)

17 สิงหาคม 2560 ถอดองค์ความรู้ นางณิษา ล้อมทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการ
17 August 2017: Lesson learned from Mrs.Nisa Lomthong, Assistant Governor
M WA WAT E RW O R K S
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การยกระดับให้ กปน. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านงานประปา

Enhancing MWA to be the learning organization
and waterworks academic excellence center

ก�ำหนดหน่วยงานที่มีผลการด�ำเนินงาน
ทีเ่ ป็นเลิศ ในเรือ่ งความขุน่ และลดน�ำ้ สูญเสีย

Benchmark
ขององค์กร (ฝนย.)
The
Organization’s
benchmark

Identify agencies with best practices in
turbidity and water loss reduction

กบอ. ไปสัมภาษณ์/ถอดความรู้
ตามแบบฟอร์ม BP
Interview/ lesson learned according to the
BP form by the committee of process
development and knowledge management

หน่วยงานเลือกกระบวนงานและระบุว่า
เป็น Lesson Learned หรือ Best Pratice
Identify agencies with best practices in
turbidity and water loss reduction

Productivity
Coach
กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม BP
Fill information in the BP form

เลือกหัวข้อหรือกระบวนงานที่มีคุณสมบัติ
ผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้แบบฟอร์ม

คณะท�ำงานย่อยฯ
KM ทุกสายงาน

Choose the topic or process, with the
following criteria Form

KM sub-committee
in all lines
of work
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1. ก�ำหนดเกณฑ์การพิจารณา Best Practice และนวัตกรรม
การด�ำเนินงาน ก�ำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา Best Practice
ให้หน่วยงานระบุเพือ่ ท�ำการถอดองค์ความรูแ้ ละเผยแพร่กระบวนการ
ที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศต่อไป

1. Criteria for the consideration of best
practices and innovations

Operation method Specifying criteria for the
consideration of best practices for the organization in
order to carry out the lessons learned and the transfer
of best practices

2. มีนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการความรู้
โครงการ หัวข้อ “Value Added By Reuse” เกิดขึน้ จากแนวคิด
ที่ ต ้ อ งการจะส่ ง เสริ ม และสร้ า งความตระหนั ก ในการใช้ สิ น ทรั พ ย์
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
โดยการใช้เทคโนโลยีมาสร้างเป็นช่องทาง เปิดโอกาสให้พบกันระหว่าง
หน่วยงานที่ครอบครองสินทรัพย์ในสภาพดีแต่เกินความจําเป็น กับ
หน่วยงานทีข่ าดหรือมีความต้องการสินทรัพย์นนั้ เข้ามาคัดเลือกสินทรัพย์
และดําเนินการโอน / รับโอนสินทรัพย์นั้นๆ ผ่านช่องทางดังกล่าวเพื่อ
นําไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทําให้องค์กรชะลอหรือลดการใช้งบประมาณ
ในการซื้อสินทรัพย์ใหม่ สามารถนําเงินงบประมาณในส่วนนี้ไปลงทุน
ด้านอื่นๆ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับการประปานครหลวง แทนการ
ซื้อสินทรัพย์นั้นๆ
โดยการจัดท�ำ โปรแกรมที่สร้างขึ้นมาใหม่ โดยบุคลากรภายใน
การประปานี้ ได้บูรณาการการใช้องค์ความรู้ที่อยู่ในระบบจากระบบ
การจัดการความรู้ขององค์กร ได้แก่
• องค์ความรู้เรื่องหลักการบริหารทรัพย์สิน วงจรชีวิตของ
ทรัพย์สิน
• ระบบอินทราเน็ต เช่นระบบสอบถามข้อมูลทรัพย์สิน
• องค์ความรู้ระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์
• ความรู้เรื่องค�ำสั่งและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการพัสดุ

2. Creating innovations from knowledge
management process

The project “Value Added By Reuse” was created with
the desire to raise awareness on the effective use of assets
for the maximum benefit of the organization. Using
technology as a channel, the project provided opportunities
for organizations in need of assets to choose and get the
asset transfer from organizations with redundant assets in
possession. As a result, the organizations were able to cut
down the budget and to use the money for other beneficial
investment, instead of making a new purchase.
The programme was created by MWA members of
staff by integrating bodies of knowledge in the MWA KM
system as follows:
• Knowledge on the principle of asset management
and asset life cycle management
• Internet system such as asset information inquiry
system
• Knowledge on economic value management
• Knowledge on procurement regulations
3. Selecting outstanding performance
result according to the organization’s
main indicators

Operation method KM facilitators selected 7
outstanding performance results, according to the indicators,
to be used as best practices. Meanwhile, 53 performance
results which failed to match the organization’s indicators
were used as lessons learned in the course ‘Productivity
Coach’

3. พิจารณาคัดเลือกข้อมูลผลการด�ำเนินงานที่มีความโดดเด่น
จากตัวชี้วัดหลักของหน่วยงาน
การด�ำเนินงาน นักจัดการความรู้คัดเลือกกระบวนการที่มี
ความโดดเด่นจากตัวชี้วัด เพื่อจัดท�ำ Best Practice จ�ำนวนทั้งสิ้น
7 ผลงาน และกระบวนการที่ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน
จัดท�ำเป็น Lesson Learnd จ�ำนวนทั้งสิ้น 53 ผลงาน ในหลักสูตร
Productivity Coach
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การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนจัดการองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ICT system development to effectively support the KM process

1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่าง
กปน. กับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเครือข่าย

1. Developing ICT system for knowledge transfer
between MWA and customers, stakeholders, and affiliate
networks
Operation method Finishing up TOR of KMPortal.

การด�ำเนินงาน จัดท�ำ Tor KMPortal แล้วเสร็จ
2. ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บและถ่ายทอดองค์
ความรูร้ ะหว่าง กปน. กับผูร้ บั บริการ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และเครือข่าย

2. Using ICT system for knowledge storage and
knowledge transfer between MWA and customers,
stakeholders, and affiliate networks
Operation method The exchange of knowledge was
carried out using i-Connex information system, sharing
463 bodies of knowledge, verified by heads of divisions,
from 4 batches of promotional training. The knowledge was
then shared on KM/LO system for distribution.

การด�ำเนินงาน จัดให้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ด้วยการใช้ระบบ
สารสนเทศ ผ่านระบบ i-Connex ทั้งสิ้น 463 องค์ความรู้จากการ
อบรมเลือ่ นระดับทัง้ สิน้ 4 รุน่ ความรูท้ ไี่ ด้รบั การตรวจสอบจากหัวหน้า
หน่วยงานแล้ว พร้อมที่จะขึ้นระบบ KM/LO เพื่อเผยแพร่ต่อไป
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Awards of our Pride

ผลงานหุ่นยนต์ด�ำน�้ำส�ำรวจท่อประปา “ไกรทอง”

“Krai Thong” Robot

หุ่นยนต์ด�ำน�้ำส�ำรวจท่อประปา “ไกรทอง” เป็นนวัตกรรมของ
การประปานครหลวง โดยการใช้หุ่นยนต์เข้าไปส�ำรวจในท่อประปา
เพื่อตรวจสอบสภาพท่อ หาต�ำแหน่งจุดแตกรั่ว โดยเฉพาะในจุดงาน
ที่หาต�ำแหน่งรั่วได้ยาก สามารถสนับสนุนการแก้ปัญหาน�้ำสูญเสีย
ซึ่งเป็นปัญหาส�ำคัญของ กปน. ได้อย่างมีประสิทธิภาพหุ่นยนต์ด�ำน�้ำ
ส�ำรวจท่อประปา “ไกรทอง” ได้รบั การวิจยั และพัฒนาโดยกลุม่ ไกรทอง
สสว. (ส�ำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์) โดยมี นายสุเทพ เอื้อปกรณ์
ผู้จัดการส�ำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าทีม ในปัจจุบัน
หุน่ ยนต์ดำ� น�ำ้ ส�ำรวจท่อประปา“ไกรทอง” ได้รบั การพัฒนาขึน้ มา 4 รุน่
ด้วยกัน เพื่อให้เหมาะสมกับท่อประปาในแต่ละประเภทและขนาดท่อ
เป็นที่มาของชื่อ ไกรทอง แฟมิลี่ ดังนี้

The “Krai Thong” robot for surveying pipelines is one
of innovation of MWA. Using robotic technology to explore
pipelines, it surveys pipeline condition and identifies leakage,
especially at positions that are hard to get access to.
The innovation contributes effectively to the water loss
reduction, which is one of MWA’s big issues. “Krai Thong”
robot was developed by Krai Thong Group SBO (Suksawad
Branch Office), led by Mr. Suthep Eapakorn, Suksawad
Branch Office Manager. Currently, there are 4 models of
“Krai Thong” robot to be used according to the type and
size of pipelines. The models, or “Krai Thong Family”,
are as follows:

1. Kraithong2015 RO80

2. Kraithong2016 RO170
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3. Kraithong2016 SU170

4. Kraithong2016 SU150

ประวัติการพัฒนาหุ่นยนต์ด�ำน�้ำส�ำรวจท่อประปา ไกรทอง
The Story of “Krai Thong” Robot

ส ถ า บั น พั ฒ น า วิ ช า ก า ร ป ร ะ ป า
58

ANNUAL

REPORT

The innovation was initiated in 2013, with the construction
of the 400-mm-diameter main pipeline. The pipeline
internal survey was required before the submission of work.
Therefore, the surveying robot was developed by the
engineering unit for this purpose. The robot could be
remotely controlled. It could also survey dry pipelines.
Later, in 2014, the engineering unit began to develop
the robot for underwater use. It was used for short-distance
survey, with electric control. The robot could only move
forward and backward. The installed VDO camera was fixed,
so the angles could not be adjusted. Its initial use was for
open watercourses such as surveying sediment in clear
water storage during the water treatment process.
In 2015, the concept of surveying robot was first
adapted in service unit to identify leakages inside pipelines,
and consequently reduced water loss in the system. In the
old method, leakages were identified by listening and
identifying water leak noise, which required personal
expertise. Very often, the process was inaccurate, resulting
in a waste of time and money.
At the early stage, the surveying robot was piloted in
the survey of main pipelines and distribution pipelines. The
problems that occurred included the distance, which was
too short, as well as the direction control, the VDO camera
angles, and the image signal. Therefore, in late 2015, the
controlling system was developed, using WP-PPM Control
system, which improved the robot’s underwater control.
The early model of WP-PPM Control robot was similar
to four-wheel driving car. It was able to survey transmission
pipelines and distribution pipelines. In addition to moving
forward and backward, it could also turn left and right. The
camera was adjustable and could move left and right, and
up and down. However, as the robot ran on the bottom of
pipelines, it might not be able to identify leakages on top
of the pipelines, especially the large ones.
As a consequence, in 2016, the robot was further
developed into a shape similar to a submarine, with the
aim to enable inclusive survey in larger pipes, or clear
water storage. This new model is unlike any surveying robots
in the world, which are wheel-driven. The robot has already
been applied for a patent.

การพัฒนานวัตกรรมนี้ ได้มีต้นก�ำเนิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556
โดยเริ่มมาจากงานก่อสร้างวางท่อประธาน ซึ่งเป็นท่อที่มีขนาด ศก.
ตั้งแต่ 400 ม.ม. ซึ่งในการก่อสร้างจะต้องมีการตรวจสอบสภาพความ
เรียบร้อยภายในท่อก่อนการส่งมอบงานก่อสร้าง หน่วยงานทางสายงาน
วิศวกรรมจึงได้พัฒนาหุ่นยนต์ส�ำรวจภายในเส้นท่อ ที่ใช้ในการส�ำรวจ
ภายในท่อก่อนการส่งมอบ ซึ่งหุ่นยนต์รุ่นดังกล่าวสามารถบังคับผ่าน
อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล และส�ำรวจท่อในสภาพที่ภายในท่อแห้ง
ยังไม่มีการจ่ายน�้ำประปา
หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2557 สายงานวิศวกรรมได้เริ่มพัฒนา
หุ่นยนต์ให้มีความสามารถท�ำงานใต้น�้ำได้ แต่ยังมีระยะการส�ำรวจ
ไม่มาก ใช้ระบบไฟฟ้าในการควบคุม การควบคุมทิศทางของหุ่นยนต์
ท�ำได้เพียงการเดินหน้า-ถอยหลัง และกล้องวิดีโอบนหุ่นยนต์ก็ติดตั้ง
แบบติดตาย ไม่สามารถปรับมุมมองกล้องได้ โดยเริ่มการส�ำรวจ
ในทางน�้ำเปิดก่อน ได้แก่ การส�ำรวจถังเก็บน�้ำใส ในขั้นตอนการผลิต
น�้ำประปา เพื่อตรวจสอบสภาพตะกอนในถังเก็บน�้ำ
ในปี พ.ศ. 2558 ได้น�ำแนวคิดการใช้หุ่นยนต์ส�ำรวจไปใช้ใน
สายงานทางด้านบริการ เพือ่ การบ�ำรุงรักษาระบบท่อประปาทีใ่ ช้อยูใ่ น
ปัจจุบัน ซึ่งวัตถุประสงค์หลักก็คือ ใช้เป็นเครื่องมือในการส�ำรวจหา
จุดรั่วภายในท่อประปาเพื่อการลดปริมาณน�้ำสูญเสียในระบบท่อ
ประปา ซึ่งแต่เดิมการส�ำรวจหาจุดรั่วจะใช้หลักการดักฟังเสียงน�้ำที่รั่ว
ออกมา ซึ่งเสียงน�้ำรั่วจะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากเสียงอื่นๆ ซึ่งจะ
ต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถแยกแยะเป็นผู้พิจารณาและก�ำหนด
จุดรั่ว โดยในหลายๆ ครั้งที่จุดที่ก�ำหนดมีต�ำแหน่งคลาดเคลื่อนหรือ
ไม่ใช่จุดรั่ว ท�ำให้เสียเวลาและงบประมาณในการส�ำรวจและซ่อมบ�ำรุง
การเริ่มต้นใช้หุ่นยนต์ส�ำรวจภายในท่อประปาในช่วงแรก ได้มี
การทดลองใช้ในท่อประธานและท่อจ่ายน�้ำ เพื่อส�ำรวจหาจุดรั่วและ
สภาพท่อ ซึ่งพบปัญหาในการใช้งาน ได้แก่ เรื่องของระยะการส�ำรวจ
ที่ส้ันเกินไป เรื่องของการควบคุมทิศทางของหุ่นยนต์และมุมมองกล้อง
วิดโี อ เรือ่ งของสัญญาณภาพ ช่วงปลายปี พ.ศ. 2558 จึงได้มกี ารพัฒนา
ปรับปรุงระบบการควบคุมหุน่ ยนต์โดยใช้ระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มา เรียกว่า
ระบบ WP-PPM Control เป็นระบบที่ควบคุมหุ่นยนต์ด�ำน�้ำได้ดีขึ้น
ลักษณะของหุ่นยนต์ที่ใช้ระบบ WP-PPM Control ในรุ่นแรก
จะเป็นรูปแบบรถขับเคลื่อนด้วยล้อ 4 ล้อ สามารถส�ำรวจท่อประธาน
และท่อจ่ายน�้ำได้ บังคับทิศทางเดินหน้า-ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย-ขวา
ปรับมุมมองของกล้องในทิศทางซ้าย-ขวา ขึ้น-ลง ส�ำรวจโดยการวิ่ง
บนท้องท่อประปา ซึ่งหากท่อที่มีขนาดใหญ่มาก ก็อาจจะมองไม่เห็น
จุดรั่วที่อยู่บริเวณช่วงบนของท่อได้ชัดเจน
ในปี 2559 จึงได้พัฒนาเป็นหุ่นยนต์ให้มีลกั ษณะคล้ายเรือด�ำน�ำ้
เพือ่ ขับเคลือ่ นในท่อทีม่ ขี นาดใหญ่ หรือในถังเก็บน�ำ้ ใส เพือ่ ให้มมี มุ มอง
ในจุดต่างๆ ของท่อได้ครอบคลุม ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างจากหุ่นยนต์
ส�ำรวจท่อแบบต่างๆ ทีม่ ใี นโลกทีม่ กั จะขับเคลือ่ นด้วยล้อ ซึง่ หน่วยงาน
ได้มีการยื่นจดสิทธิบัตรแล้วตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
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หลักการใช้งานหุ่นยนต์ ไกรทอง
หลักการท�ำงานของหุ่นยนต์ด�ำน�้ำส�ำรวจท่อประปา คือการ
น�ำหุ่นยนต์ที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดเข้าไปในท่อประปาที่ติดตั้งช่องเปิด
เพือ่ น�ำหุน่ ยนต์เข้า โดยควบคุมจากอุปกรณ์ภาคพืน้ ดินผ่านสายสัญญาณ
ควบคุม สามารถตรวจสอบสภาพภายในท่อผ่านจอมอนิเตอร์ทอี่ ปุ กรณ์
ควบคุมภาคพื้นดิน

ขั้นตอนการส�ำรวจภายในท่อประปา
1. เลือกเส้นทางเข้าส�ำรวจ โดยพิจารณาจากการด�ำเนินกิจกรรม
Step Test, การส�ำรวจหาท่อรั่ว, ร่วมกับงานซ่อมท่อจ่ายน�้ำ หรืองาน
ติดตั้งประตูน�้ำเพิ่มเติม
2. ปิดน�้ำเพื่อติดตั้งจุดปล่อยหุ่นยนต์ส�ำรวจเข้าท่อ โดยอาจจะ
ท�ำการตัดท่อ หรือติดตั้งสามทาง
3.ตรวจสอบระบบความเรียบร้อยของหุ่นยนต์ เชื่อมต่อสาย
ควบคุม เปิดสวิตช์การท�ำงานในส่วน GCS แล้วจึงเปิดการท�ำงาน
ในส่วนตัวหุ่นยนต์ น�ำหุ่นยนต์ปล่อยลงท่อในจุดปล่อย

Principle of Krai Thong robot
The principle of pipeline surveying robot is using
CCTV-installed robot to survey inside pipelines. The robot
is controlled by on-ground equipments via controlling signal
line. Pipelines can be monitored via a screen connected to
the on-ground equipments.

4. ด�ำเนินการตรวจสอบในขณะที่ปิดน�้ำสนิท เพื่อตรวจสอบ
น�้ำที่ไหลย้อนเข้าในท่อตามจุดรั่วต่างๆ (Back Pressure) บันทึกผล
การตรวจสอบลงในแบบฟอร์มบันทึกการส�ำรวจฯ (Process 1)
5. เปิดน�้ำให้เข้าท่อโดยมีอัตราการไหลเพียงพอที่สามารถ
สูบออกจากหลุมได้ทัน
6. ด�ำเนินการตรวจสอบในขณะที่มีน�้ำเต็มท่อ เพื่อตรวจสอบ
ฟองอากาศที่ไหลเข้า-ออกท่อตามจุดรั่ว บันทึกผลการตรวจสอบลงใน
แบบฟอร์มบันทึกการส�ำรวจภายในเส้นท่อ บันทึกผลการตรวจสอบ
ลงในแบบฟอร์มบันทึกการส�ำรวจฯ (Process 2)

Methods of pipeline survey
1. Select the entry point, with consideration of step
test, leakage survey, together with distribution pipeline
fixing work and watergate installation.
2. Shut off water and install the entry point by either
T-joint installation or pipe cutting.
3. Check the robot’s system; connect the controlling
line; switch on the GCS then switch on the robot; release
the robot inside the pipeline at the entry point.
4. The survey is done while the water is completely
turned off in order to monitor the back pressure. The survey
result is recorded by filling in the form (Process 1)
5. Turn on the tap to release water into the pipeline,
making sure the water can be pumped out from the hole
in time.
6. Do the survey while the pipeline is fully filled with
water in order to monitor air bubbles supposedly caused
by leakages. The survey result is recorded by filling in the
form (Process 2)
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ตัวอย่างผลงานการด�ำน�้ำส�ำรวจท่อประปา โดยหุ่นยนต์ ไกรทอง
Krai Thong robot survey portfolio

•

ส�ำรวจถังเก็บน�้ำใส โรงกรองน�้ำธนบุรี

•

ส�ำรวจท่อประธาน ศก. 1,200 มม. ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก
ด้านใต้

•

ส�ำรวจท่อประธาน ศก. 700 มม. บริเวณแยกบางปะแก้ว
ถนนสุขสวัสดิ์
ส�ำรวจท่อประธาน ศก. 1,000 มม. ถนนกัลปพฤกษ์

•

ส�ำรวจท่อจ่ายน�้ำ ศก. 150 มม. ซอยสุขสวัสดิ์ 70 แยก 7

•

ส�ำรวจท่อจ่ายน�้ำ ศก. 300 มม. ถนนเพชรหึงษ์

•

ส�ำรวจท่อจ่ายน�้ำ ศก. 300 มม. ถนนพุทธบูชา ตรงข้ามซอย 26

•

ส�ำรวจท่อจ่ายน�้ำ ศก. 300 มม. บริเวณปากซอย
ราษฎร์บูรณะ 18

•

ส�ำรวจบ่อ drain อุโมงค์ส่งน�้ำ ศก. 1,500 มม. 			
บริเวณแยกบางปะแก้ว ถนนสุขสวัสดิ์
ส�ำรวจท่อจ่ายน�้ำ ศก. 300 มม. ซอยสุขสวัสดิ์ 14 		
ถนนสุขสวัสดิ์

•

ส�ำรวจท่อจ่ายน�้ำ ศก. 50 มม. ซอยสุขสวัสดิ์ 2 ถนนสุขสวัสดิ์

•

ส�ำรวจท่อประธาน ศก. 900 มม. ซอยสุขสวัสดิ์ 53 		
ถนนสุขสวัสดิ์

•

ส�ำรวจท่อจ่ายน�้ำ ศก. 150 มม. ซอยวัดแค ถนนสุขสวัสดิ์

•

ส�ำรวจท่อจ่ายน�้ำ ศก. 300 มม. ปากซอยประชาอุทิศ 26/7
ถนนประชาอุทิศ

•

•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ส�ำรวจท่อประธาน ศก. 500 มม. หน้าวัดราษฎร์บูรณะ 		
ถนนราษฎร์บูรณะ ฯลฯ

M WA WAT E RW O R K S

Clear water reservoir, Thonburi water treatment plant
Main pipe (1,200 mm. diameter), 			
Southern Kanchanaphisek Outer Ring
Main pipe (700 mm. diameter), Bangpakaew 		
Junction, Suksawad Road
Main pipe (1,000 mm. diameter), Kalapapruek Road
Distribution pipe (150 mm. diameter), Soi Suksawad 70,
Sub-Soi 7
Distribution pipe (300 mm. diameter), 			
Phetcha Hueng Road
Distribution pipe (300 mm. diameter), 			
Phutthabucha Road, opposite Soi 26
Distribution pipe (300 mm. diameter), Soi Rat Burana 18
Drain reservoir, distribution tunnel (1,500 mm. 		
diameter), Bangpakaew Junction, Suksawad Road
Distribution pipe (300 mm. diameter), Soi Suksawad 14,
Suksawad Road
Distribution pipe (50 mm. diameter), Soi Suksawad 2,
Suksawad Road
Main pipe (900 mm. diameter), Soi Suksawad 53,
Suksawad Road
Distribution pipe (150 mm. diameter), Soi Wat Kae,
Suksawad Road
Distribution pipe (300 mm. diameter), 			
Soi Pracha Uthit 26/7, Pracha Uthit Road
Main pipe (500 mm. diameter), in front of Wat Rat Burana,
Rat Burana Road
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ภาพตัวอย่างที่ ได้จากการส�ำรวจภายในเส้นท่อ

SAMPLE PICTURES OF SURVEYS INSIDE PIPELINES

ประโยชน์ที่ ได้รับ

Advantages

1. ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบรอยแตกรั่วโดยการส�ำรวจ
จากสภาพภายในท่อประปา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่ไม่สามารถ
ก�ำหนดต�ำแหน่งจุดรั่วด้วยการส�ำรวจจากสภาพแวดล้อมภายนอก
ท่อประปา หรือการหาจุดยกเลิกท่อเดิมที่ไม่พบข้อมูลในระบบแผนที่
สารสนเทศ ท�ำให้สามารถก�ำหนดจุดซ่อมท่อประปาได้แม่นย�ำ ลด
ปริมาณน�้ำสูญเสียของการประปาได้

1. To use in monitoring leakages by surveying inside
pipelines, especially in areas which are impossible to detect
leakages by external survey, or to identify disused pipelines
which cannot be found on information map. The areas to
be repaired can be identified with accuracy, helping to
reduce water loss.
2. To use as subsititues for divers in surveying main
pipelines to prevent a risk of life.
3. To reduce the need to import expensive pipeline
surveying tools from abroad.

2. ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบภายในท่อประธานแทน
นักประดาน�้ำ ลดความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน
3. ลดการน�ำเข้าอุปกรณ์สำ� รวจภายในท่อประปาจากต่างประเทศ
ซึ่งมีราคาสูง
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

Awards of our pride

รางวัลชมเชย ระดับองค์กร ประเภทรางวัลนวัตกรรมดีเด่น (จากผลงานหุ่นยนต์ด�ำน�้ำส�ำรวจภายในท่อประปา “ไกรทอง”)
ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ประจ�ำปี 2560
Honorable Mention Award, Organization Level, in the category of Excellent Innovation
(pipeline surveying robot “Krai Thong”), hosted by State Enterprise Policy Office (SEPO), Ministry of Finance, in 2017

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคม ประจ�ำปี 2559 จัดโดยส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
First-runner up award for Social Contribution at the National Innovation Awards 2016,
hosted by National Innovation Agency.
M WA WAT E RW O R K S
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รางวัลรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการประกวดนวัตกรรมการประปานครหลวง ปี 2558 จัดโดย การประปานครหลวง
First-runner up award at the MWA Innovation Awards 2015, hosted by MWA.

รายชื่อทีมพัฒนาไกรทอง

“Krai Thong” Development Team

•
•
•
•
•
•
•
•

•

นายสุเทพ เอื้อปกรณ์ 					
ผู้จัดการส�ำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์
นายพรชัย มงคลครุฑ					
ผู้อ�ำนวยการกองบ�ำรุงรักษาส�ำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์
นายกานต์ ประสงค์เกียรติ				
ผู้อ�ำนวยการกองบ�ำรุงรักษาส�ำนักงานประปาสาขาตากสิน
นายณัฐวุฒิ จ้อยเจริญ
				
วิศวกร 7 กองตรวจสอบการบริหารโครงการและงานก่อสร้าง
นางสาวสุพัตรา เกิดลาภ
				
วิศวกร 4 ส่วนส�ำรวจและออกแบบส�ำนักงานประปา		
สาขาสุขสวัสดิ์
นายรัฐา เกษไชย
				
วิศวกร 4 ส่วนก่อสร้างส�ำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์
นายเอกนรินทร์ สุขเกษม
				
วิศวกร 4 ส่วนปฏิบัติการลดน�้ำสูญเสียส�ำนักงานประปา		
สาขาสุขสวัสดิ์
นายจีระศักดิ์ เอี่ยมสุขใส
				
ช่างฝีมือ 1 ส่วนสนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์

•
•
•
•
•
•
•

Mr. Suthep Eapakorn		
Suksawat Branch Office Manager
Mr. Pornchai Mongkolkruit
Director of Maintenance Division, Suksawat Branch Office
Mr. Karn Prasongkiat		
Director of Maintenance Division, Taksin Branch Office
Mr. Natthawut Choicharoen
Engineer Level 7, Project and Construction Management
Audit Division
Miss Supattra Kerdlap		
Engineer Level 4, Survey and Design Section, 		
Suksawat Branch Office
Mr. Rattha Ketchai		
Engineer Level 4, Construction Section, 		
Suksawat Branch Office
Mr. Eknarin Sukasem		
Engineer Level 4, Water Loss Operation Section,
Suksawat Branch Office
Mr. Jirasak Aiamsuksai		
Skilled Worker Level 1, Mechanical and Equipment
Support Section, Water Transmission and Distribution
System Maintenance Division

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ http://kraithongmwainpipe.blogspot.com/
For more information, please visit http://kraithongmwainpipe.blogspot.com/
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รายงานสถานะการเงิน ประจ�ำปี 2560
Financial Status Report

สถาบันพัฒนาวิชาการประปา ได้ด�ำเนินการจัดอบรมทางด้าน
วิชาชีพการประปาให้กับบุคคลภายนอกองค์กรภาครัฐและเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ ความสามารถ ความช�ำนาญการในกระบวนการผลิต
น�้ำประปาที่สะอาด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

M-WIT has organized waterworks professional training
for government and private-sector external personnel
in Thailand and abroad since 2004. The objective of the
training is to spread out knowledge, skill and expertise
of clean water production which can be divided into
2 categories:
1. “Plumber for People Project” training course in
collaboration with CSR department: The budget from the
Social Responsibility Management Department was used in
this training. The objective of this training was to build skills,
knowledge and competency of waterworks system
maintenance in real life together with sense of team
working, and expand the collaboration among MWA,
government and private- sectors and community. And it
created social responsibility awareness to participants as
well. This training received a helpful aid from local
waterworks staff in assisting the participants.
1.1 Eight training courses on ‘Plumber for
People Project’ were organized during November
2016 - July 2017. The training courses comprised
6 basic courses and 2 advanced courses.
1.2 The training course on ‘Basic Plumbing’,
jointly organized by MWA and the Provincial
Waterworks Authority (PWA), with MWA in charge of
providing the course for 4 detention centers,
with 50 participants each.

1. การจัดอบรมร่วมกับหน่วยงานฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อ
สังคมในหลักสูตร “โครงการวิชาชีพช่างประปาเพือ่ ชุมชน” ใช้งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายใน Corporate Social Responsibility: CSR เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการบ�ำรุงรักษาระบบประปาใน
สถานการณ์จริง สร้างความสามัคคีในการท�ำงานเป็นทีม ขยายความร่วมมือ
ระหว่าง กปน. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน ตลอดจนปลูกจิตส�ำนึก
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับความร่วมมือ
จากทีมงานของประปาสาขาในแต่ละพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้
1.1 จัดฝึกอบรม “โครงการช่างประปาเพื่อประชาชน”
จ�ำนวนทั้งสิ้น 8 รุ่น ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 - กรกฎาคม
2560 แบ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐาน 6 รุ่น และหลักสูตรขั้นสูง 2 รุ่น
1.2 การจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ช่างประปาเบื้องต้น”
โดยการประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาคได้ร่วมกัน
จัดท�ำหลักสูตร “ช่างประปาเบื้องต้น” โดยการประปานครหลวง
รับผิดชอบการจัดอบรมให้กับทัณฑสถาน 4 แห่ง โดยมีผู้เข้ารับ
การอบรม ทัณฑสถานละ 50 คน
M WA WAT E RW O R K S
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2. การจัดอบรมที่มีการลงทะเบียน มีจัดอบรมภายในสถาบัน
พัฒนาวิชาการประปา รวมทั้งการจัดอบรมสัญจรไปตามจังหวัดต่างๆ
ในหลักสูตร “ระบบควบคุมอัตโนมัติและอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานประปา
(ระบบไฟฟ้าควบคุมในงานประปา)” และหลักสูตร “การส�ำรวจออกแบบ
และบ�ำรุงรักษาระบบท่อประปา (การตรวจสอบควบคุมงานก่อสร้าง
วางท่อประปาและการตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ )” ให้กบั ผูร้ บั จ้างของ กปน.
และหน่วยงานภายนอกที่สนใจเข้ารับการอบรม โดยในปีงบประมาณ
2560 มีรายละเอียดดังนี้

2. Registration-fee-required training courses were
organized at M-WIT and in other provinces such as
“Automatic control system and electric tools in waterworks”
(electric system maintenance in waterworks) and “Pipe
system survey, design, and maintenance” (pipe system
construction supervision and water quality control) for MWA
contractors and other external organizations. In fiscal year
2017, there were training courses organized as follows:
2.1 Three training courses outside M-WIT for
Subdistrict Administration Organization, Provincial
Administration Organization, Municipality and others
organizations. There were 616 participants and
2,772,000THB were gained from the registration fee.
Expense spent on training operation was 1,208,721.44
THB and after operational cost deduction, MWA
received 1,563,278.56 THB in revenue.
2.2 Five training courses for MWA and other
company contractors. There were 173 participants,
receiving 658,300 THB for registration fee; expense
spent on training operation was 241,340.23 THB and
after deduction, MWA received 416,959.77 THB in
revenue.
In total, there were 789 participants; income
from registration fee was 3,430,300 THB; overall
expense was 1,450,061.67THB and after the deduction,
MWA received 1,980,238.33 THB in revenue.
For training room and equipment rental fees of M-WIT
facilities, MWA has launched an announcement to
government and private sectors for building and equipment
rental availability in order to create value-added to MWA
property. In 2017, there were external organizations such
as YIP IN TSOI Co., Ltd., Thai-German Institute, Mahidol
University, Dhurakij Pundit University, and Thai Plus Joint
Venture & Planning, requesting to rent M-WIT facility,
generating 225,300 THB in revenue.

2.1 การจัดอบรมสัญจรส�ำหรับบุคคลภายนอก อบต. อบจ.
เทศบาล และหน่วยงานอื่นๆ จ�ำนวน 3 รุ่น ผู้เข้าอบรมทั้งหมด
616 คน รายได้เป็นค่าลงทะเบียน 2,772,000 บาท ค่าใช้จ่าย
ในการด�ำเนินการ 1,208,721.44 บาท น�ำส่งรายได้เข้า กปน.
1,563,278.56 บาท
2.2 การจัดอบรมส�ำหรับผู้รับจ้างที่ท�ำงานให้การประปา
นครหลวง และบริษัทต่างๆ จ�ำนวน 5 รุ่น ผู้เข้าอบรมทั้งหมด 173 คน
มีรายได้ค่าลงทะเบียน 658,300 บาท ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ
241,340.23 บาท น�ำส่งรายได้เข้า กปน. 416,959.77 บาท
รวมจ�ำนวนผูเ้ ข้าอบรมทัง้ หมด 789 คน มีรายได้คา่ ลงทะเบียน
3,430,300 บาท มีค่าใช้จ่ายรวม 1,450,061.67 บาท รวมรายได้
คงเหลือน�ำส่ง กปน. 1,980,238.33 บาท
ส�ำหรับการให้บริการเช่าห้องอบรมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
เพื่อบริหารจัดการอาคารทรัพย์สินของสถาบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และคุ้มค่าในการก่อสร้าง และดูแลบ�ำรุงรักษา การประปานครหลวงได้มี
ประกาศให้หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนขอเช่าห้องอบรม
และอุปกรณ์เกี่ยวกับการฝึกอบรมได้ เพื่อเป็นรายได้เสริมของการประปา
นครหลวงได้อกี ทางหนึง่ โดยในปีงบประมาณ 2560 มีหน่วยงานภายนอก
ได้แก่ บริษัท ยิบอินซอย จ�ำกัด, สถาบันไทยเยอรมัน, มหาวิทยาลัยมหิดล,
มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, กิจการร่วมค้าไทยพลัสและ แพลนนิ่ง สามารถน�ำส่ง
เป็นรายได้เข้าการประปานครหลวง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 225,300 บาท
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สรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย และคงเหลือน�ำส่งเงินให้ กปน. เป็นดังนี้
รายการ

รายได้ (ค่าลงทะเบียบ
และค่าเช่าห้องอบรม)

ค่าใช้จ่าย

คงเหลือเงินน�ำส่งให้ กปน.

การจัดอบรมสัญจรส�ำหรับ
บุคคลภายนอก อบต. อบจ.
เทศบาล และหน่วยงานอื่นๆ

2,772,000

1,208,721.44

1,563,278.56

การจัดอบรมส�ำหรับผู้รับจ้าง
ที่ท�ำงานให้การประปานครหลวง
และบริษัทต่างๆ

658,300

241,340.23

416,959.77

การให้บริการเช่าห้องอบรม
และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

225,300

-

225,300

รวม

3,655,600

1,450,061.67

2,205,538.33

Income, expense and remaining budget summary to MWA

List

(Registration and Rental Fees)

Income

Expense

Remaining Budget
Sent to MWA

Training tour for SAO, PAO,
Municipality and others
organizations

2,772,000

1,208,721.44

1,563,278.56

MWA and other companies’
contractor training course

658,300

241,340.23

416,959.77

Training room and
equipment rental fees

225,300

-

225,300

Total (THB)

3,655,600

1,450,061.67

2,205,538.33
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0

สถานที่ตั้ง และช่องทางการติดต่อ
M-WIT LOCATION & CONTACT

สถาบันพัฒนาวิชาการประปา
400 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1689, 1093
เว็บไซต์ : http://mwit.mwa.co.th
อีเมล : mwit.mwa@gmail.com
เฟสบุค : www.facebook.com/mwa.academy

MWA Waterworks Institute of Thailand
400 Prachachuen Road Laksi Bangkok 10210
Tel. 0 2504 0123 ext. 1689, 1093
Website : https://mwit.mwa.co.th
E-mail : mwit.mwa@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/mwa.academy

ช่องทางการติดต่อ/Contact
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา)
Asst. Governor (MWA Waterworks Institute of Thailand)
ส่วนเลขานุการ
Secretary Section					
ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา
Dept. of Waterworks Academic Development
ส่วนกลาง
Administrative Section			
กองวิชาการประปา
Waterworks Academic Division		
กองนวัตกรรม และพัฒนา
Innovation and Development Division		
กองบริหารจัดการองค์ความรู้
Knowledge Management Division		
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Dept. of Human Resources Development		
ส่วนกลาง
Administrative Section			
กองอบรมบริหารและการเลื่อนต�ำแหน่ง
Management & Promotion Training Division
กองอบรมทักษะวิชาชีพ
Profession Skill Training Division		
กองอบรมกิจการพิเศษ
Special Affairs Training Division		

โทรศัพท์/Tel 0 2504 0123 ต่อ/ext. 1824		

โทรสาร/Fax 0 2503 9382

โทรศัพท์/Tel 0 2504 0123 ต่อ/ext. 1150		

โทรสาร/Fax 0 2503 9868

โทรศัพท์/Tel 0 2504 0123 ต่อ/ext. 1149		

โทรสาร/Fax 0 2503 9868

โทรศัพท์/Tel 0 2504 0123 ต่อ/ext. 1826		

โทรสาร/Fax 0 2503 9793

โทรศัพท์/Tel 0 2504 0123 ต่อ/ext. 1675		

โทรสาร/Fax 0 2503 9387

โทรศัพท์/Tel 0 2504 0123 ต่อ/ext. 1023		

โทรสาร/Fax 0 2503 9387

โทรศัพท์/Tel 0 2504 0123 ต่อ/ext. 1662		

โทรสาร/Fax 0 2503 9414

โทรศัพท์/Tel 0 2504 0123 ต่อ/ext. 1875		

โทรสาร/Fax 0 2503 9414

โทรศัพท์/Tel 0 2504 0123 ต่อ/ext. 1799		

โทรสาร/Fax 0 2503 9796

โทรศัพท์/Tel 0 2504 0123 ต่อ/ext. 1730		

โทรสาร/Fax 0 2503 9408

โทรศัพท์/Tel 0 2504 0123 ต่อ/ext. 1871		

โทรสาร/Fax 0 2503 9411
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