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สถาบันพัฒนาวิชาการประปา

M WA WAT E RWORKS INS TITUTE OF THAILAND

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าหมาย

Vision

Mission

Goals

เป็นสถาบันที่เป็นเลิศ
ด้านวิชาการประปา

1. พัฒนาองค์ความรู้
ด้านวิชาการงานประปา
2. สร้างและพัฒนาบุคลากร
มืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านงานประปา
3. สร้างและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้องค์กร

1. เป็นสถาบันชั้นนำ�
ด้านการพัฒนา
วิชาการประปา นวัตกรรม
และบุคลากร
2. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการ
และให้คำ�ปรึกษาด้านวิชาชีพประปา
ทั้งในและต่างประเทศ

1. Develop waterworks
academic knowledge
2. Build and develop
waterworks experts
3. Research and develop
innovation to add value
to the organization

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.

To be the excellent
waterworks institute

MWA WATERWORKS INSTITUTE OF THAILAND
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สารจากประธานกรรมการ
การประปานครหลวง
Message from the Chairman

ในปัจจุบัน สถานการณ์โลกมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้ง
ด้านสิง่ แวดล้อม จะเห็นได้วา่ ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมในหลายมิติ อาทิ การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ มลพิษทางอากาศและทางน�้ำ การขาดแคลนน�้ำ และการรุกล�้ำของน�้ำเค็ม เป็นต้น
การประปานครหลวง ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้กระทรวงมหาดไทยและเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
โดยตรงในการบริการประชาชนด้านน�ำ้ ประปา จ�ำเป็นต้องมีการปรับตัวเพือ่ ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
และเพื่อให้บรรลุผลการพัฒนาในระยะยาว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และ นโยบาย Thailand 4.0 ของ
รัฐบาล ที่มุ่งเน้นความส�ำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการประปานครหลวงได้มุ่งความส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาบุคลากรอันเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อความส�ำเร็จขององค์กร โดยได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้มี
ความหลากหลายและทันสมัย ตอบสนองต่อการด�ำเนินงานหลักของการประปานครหลวงทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่
แผนน�้ำประปาปลอดภัย การบริหารจัดการน�้ำสูญเสีย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อสร้างสรรค์บุคลากรที่มีทั้งความรู้ความสามารถและมีความ
รับผิดชอบต่อองค์กรและสังคมส่วนรวม
นอกจากนี้ การประปานครหลวงยังให้ความส�ำคัญต่อการจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ระหว่างบุคลากร โดยการจัดโครงการฝึกอบรมต่างๆ การจัดงานสัปดาห์วิชาการประปา การน�ำเสนอ
ผลงานในเวทีระหว่างประเทศ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการด�ำเนินงานของการประปานครหลวง เพื่อ
ยกระดับความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านงานประปา การประปานครหลวง โดยสถาบันพัฒนาวิชาการ
ประปา ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้รับการรับรองเป็นหน่วยงานรับรอง (Certification Body) ในสาขา
วิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานส�ำคัญต่อการพัฒนามาตรฐานงานประปา
ในระดับประเทศต่อไป
ท้ายทีส่ ดุ นี้ ในนามของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร ขอขอบคุณพันธมิตรด้านการประปา ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ที่ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านส�ำหรับความร่วมมือร่วมใจในการ
ท�ำงาน เพื่อขับเคลื่อน กปน. ให้ก้าวหน้าสู่ความส�ำเร็จ และขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ส�ำหรับความ
ไว้วางใจที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การพัฒนาสถาบันพัฒนาวิชาการประปาไปสู่
“สถาบันที่เป็นเลิศด้านวิชาการประปา” จะเป็นก้าวส�ำคัญที่สร้างให้การประปานครหลวง ก้าวสู่การเจริญเติบโต
ในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป

นายวัลลภ พริ้งพงษ์
ประธานกรรมการการประปานครหลวง
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At present, the world situation has changed dramatically in terms of economy, society, politics
and environment. Inevitably, Thailand also faces many environmental challenges including climate
change, water and air pollution, water shortage and saltwater intrusion.
The Metropolitan Waterworks Authority (MWA), as a state enterprise under the Ministry of
Interior and as the agency that is directly responsible for public water services, needs to be
adapted to such changes to achieve long-term development objectives as stated in United
Nations’ Sustainable Development Goals (SDG) and Government’s policy Thailand 4.0. Therefore,
MWA has focused on human resource development which is one of the most important factors
for organization success by developing a variety of training courses that are competitive,
up-to-date and responding to key strategic issues of MWA which are Water Safety Plans,
Non-Revenue Water Management, Digital Technology and Research and Innovation Development
along with promoting Good Governance in order to develop capable and responsible personnel.
In addition, the Metropolitan Waterworks Authority also gives importance to knowledge
management by implementing various projects such as MWA Academic Fun Fest, waterworks
research presentation at international conferences and innovation development. Besides, to raise
the level of personnel expertise in plumbing sector, MWA, by the MWA Waterworks Institute of
Thailand (M-WIT), is now certified as a Certification Body in the field of Public Utility and Public
Service which will be the important basis for further development of the national waterworks
standards.
Finally, on behalf of the Board of Directors and executives, I would like to express my sincere
thanks to our water operator partners, both domestic and international, for your great support
including all staff for your cooperation. Also, I would like to thank all stakeholders for the trust in
us. I strongly believe that development of the MWA Waterworks Institute of Thailand (M-WIT) to
be the “Excellent Waterworks Institute” will be an important step for the Metropolitan Waterworks
Authority towards a sustainable growth in the future.

Mr. Vullop Phringphong
Chairman, MWA Board of Directors
MWA WATERWORKS INSTITUTE OF THAILAND
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สารจากผู้ว่าการ
การประปานครหลวง
Message from MWA Governor

นับตั้งแต่มีการจัดตั้ง “สถาบันพัฒนาวิชาการประปา” ในปี พ.ศ. 2555 สถาบันฯ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดัน
และขับเคลื่อนองค์กรการประปานครหลวง ให้ด�ำเนินการสอดคล้องตามวิสัยทัศน์องค์กรที่ว่า “เป็นองค์กร
สมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล” อีกทั้งยังช่วยพัฒนา
บุคลากรเพื่อตอบสนองวาระส�ำคัญทั้ง 4 ด้านของ กปน. ได้แก่ การลดน�้ำสูญเสีย การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
แผนน�้ำประปาปลอดภัย และการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของสถาบันฯ สอดคล้อง บูรณาการตามยุทธศาสตร์ขา้ งต้นอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อสิ่งที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน ตามนโยบาย Change for Better สถาบันฯ ได้ให้
ความส�ำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรเพือ่ ให้เป็นเลิศด้านวิชาการประปา (Training) โดยปรับ
เปลีย่ นรูปแบบการเรียนการสอนให้ทนั สมัยและเข้ากับสถานการณ์โลกในปัจจุบนั นอกจากนีย้ งั มุง่ เน้นการพัฒนา
มาตรฐานและหลักสูตรงานประปา (Schooling) ให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับประเทศ โดยไม่ลืมที่จะส่งเสริม
การจัดการความรู้ (KM) ทีม่ อี ยูใ่ นองค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทัง้ พัฒนางานวิจยั และนวัตกรรม
ต่างๆ (RDI) ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงและยกระดับการด�ำเนินงานขององค์กร ซึง่ ปัจจุบนั ได้มกี ารพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม
ที่ได้รับรางวัลจากทั้งในและต่างประเทศ จนสามารถน�ำมาใช้งานเป็น Inno Market สร้างมูลค่าให้แก่องค์กร
ได้จริง และมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิชาการในมิติต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ในนามของคณะผูบ้ ริหาร ผมขอขอบคุณหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทีใ่ ห้การสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของสถาบันฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด อีกทั้งขอขอบคุณพนักงานการประปานครหลวงทุกท่าน ที่มีส่วนร่วม
ช่วยกันเป็นแรงขับเคลื่อนให้การประปานครหลวงด�ำเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และมุ่งหวังสู่การพัฒนา
เพื่อเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

นายปริญญา ยมะสมิต
ผู้ว่าการการประปานครหลวง
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Since the establishment of “MWA Waterworks Institute of Thailand (M-WIT)” in 2012,
the institute has become a part to drive the operations of Metropolitan Waterworks
Authority (MWA) to achieve the organization’s vision: “Being a high-performance
organization that provides waterworks services with good governance and international
standards.” In addition, it has also focused on 4 organizational strategies: water loss
management, digital literacy, water safety plan and encouraging innovation in the
organization.
In order to ensure that the operations of the Institute is effectively aligned and
integrated with the above strategies and “Change for Better” policy for sustainability, M-WIT
focuses on human resource development and aims to become excellent in waterworks by
improving the training methods to be more up-to-date and fit to current situation (Training).
M-WIT also puts an importance on developing standard courses for water supply (Schooling) to
meet national standards, without forgetting to encourage knowledge management (KM) in the
organization for concrete benefits, along with research development and innovations (RDI) that
will change and enhance the operations of the organization. The innovations previously awarded
from national and international stages have been improved, produced and actually deployed in
the initiative project “Inno Market”. This will create values for the organization and develop
academic aspects in various dimensions continuously.
On behalf of the executive team, I would like to express thanks to both government and
private agencies that always well support the operations of M-WIT. In addition,
I appreciate all MWA staff who have helped being a driving force for MWA to achieve the
objectives and look forward to a stable and sustainable organization.

Prinya Yamasamit
Governor

MWA WATERWORKS INSTITUTE OF THAILAND
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สารจากผู้ช่วยผู้ว่าการ
(พัฒนาวิชาการประปา)
MESSAGE FROM ASSISTANT GOVERNOR
(MWA WATERWORKS INSTITUTE OF THAILAND)

สถาบันพัฒนาวิชาการประปา การประปานครหลวง ด�ำเนินงานภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “เป็นสถาบันทีเ่ ป็นเลิศด้าน
วิชาการประปา” โดยมุ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ กปน. ฉบับที่ 4 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการมุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรขององค์กร เพือ่ ตอบโจทย์หลักในการด�ำเนินงานของการประปานครหลวง ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่
การลดน�้ำสูญเสีย แผนน�้ำประปาปลอดภัย เทคโนโลยีดิจิทัล และด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
สถาบันฯ เล็งเห็นความส�ำคัญของการพัฒนาบุคลากร กปน. โดยจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการท�ำงาน
ในด้านต่างๆ ให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการลดน�้ำสูญเสีย ซึ่งเป็นวาระส�ำคัญ
ขององค์กร ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาบุคลากรให้รองรับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและนโยบาย
Thailand 4.0 ด้านแผนน�ำ้ ประปาปลอดภัย ซึง่ มีการเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญจากองค์การอนามัยโลกเป็นวิทยากรในการ
ฝึกอบรม อีกทัง้ ยังให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาพนักงานและผูบ้ ริหารองค์กรเพือ่ ทดแทนต�ำแหน่งทีจ่ ะเกษียณอายุ
เพื่อเตรียมความพร้อมให้ก้าวสู่ต�ำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังได้รับการรับรองเป็นหน่วยงานรับรอง (Certification Body) จากสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ เพื่อยกระดับมาตรฐานความรู้ด้านงานประปาให้
เป็นไปตามมาตรฐานระดับชาติและท�ำหน้าทีป่ ระเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาธุรกิจประปา
ซึ่งปัจจุบัน สถาบันฯ ได้รับการรับรอง จ�ำนวน 6 มาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งมีจ�ำนวนคุณวุฒิวิชาชีพ จ�ำนวน 8 คุณวุฒิ
วิชาชีพ นับเป็นก้าวส�ำคัญแห่งความส�ำเร็จในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างมาตรฐานด้านงานประปาในระดับ
ประเทศ ซึ่งจะช่วยพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในประเทศไทยต่อไป
ส�ำหรับงานวิจัยและนวัตกรรม สถาบันฯ ได้ส่งเสริมการริเริ่มสร้างสรรค์ของพนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็น
ต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนของการประปานครหลวง งานวิจัยและนวัตกรรมถือเป็นสิ่งส�ำคัญต่อการน�ำไปสู่
ความยั่งยืนนี้ โดยในปีที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม จนเกิดเป็นผลงานที่สามารถน�ำไป
ใช้งานได้ในองค์กร (Inno Market) จ�ำนวน 4 ผลงาน ได้แก่ 1) หุ่นยนต์ไกรทอง 2) โซดาดึง 2010 3) ไม้ก๊อกแก๊ก
และ 4) ซองคิท
ในโอกาสนี้ ดิฉันขอแสดงความขอบคุณคณะกรรมการสถาบันพัฒนาวิชาการประปา และคณะผู้บริหารที่
ได้สนับสนุนการด�ำเนินการของสถาบันฯ เป็นอย่างดี รวมทั้งพนักงาน กปน. ทุกท่านที่มีส่วนร่วมช่วยให้สถาบันฯ
เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุดท้ายนี้ ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
ได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่องต่อไป

สุธัญญา ศรีสุริยจันทร์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา)
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The MWA Waterworks Institute of Thailand (M-WIT), MWA, has executed its plans under the
vision of “To be the excellent waterworks institute” by responding to the 4th MWA strategy.
It particularly focuses on the human resource development in order to achieve 4 key strategic
issues of MWA, which are Water loss management, Water safety plan, Digital technology and
Innovation.
M-WIT has been focusing on the importance of human resource development. It has
organized training courses to increase work potential in various fields to continually respond to
the organization’s strategies: 1) Water loss reduction which is an important agenda of the
organization; 2) Digital literacy to improve employee capability to meet changes in the
disruptive era and Thailand 4.0 policy; 3) Water safety plan which an expert from the World Health
Organization was invited to be the trainer. It has also emphasized the potential development
of its employees and executives to effectively prepare for retiring positions.
In addition, M-WIT has now become the Certification Body (CB) with Thailand
Professinal Qualification Institute in the Occupational Standard of Public Utility and Public Service
in order to raise the standard of waterworks knowledge to meet national level and assess
personal waterworks skills and abilities. At present as a CB, M-WIT is able to certify
6 Occupational Standards for plumbing work with 8 Professional Qualifications. This is
considered a significant step to be part of waterworks standardization in the country, which can
improve the public utility in Thailand in the future.
Regarding research and innovation, M-WIT has promoted creativity from employees.
That is essential for the sustainable development of MWA. The research and innovation are
important to this sustainability. In the past year, it has supported several researches and
innovations that can be applied in our organization, which we call ‘Inno Market’ namely
1) Krai Thong Robot (Leak Detection Surveying Robot) 2) Soda Deung 2010 (Sludge Collector)
3) Mai Gog Gaek (One-Way Valve Key) and 4) Song Kit (Foldable Valve Key)
On this occasion, I would like to express my gratitude to the committee of M-WIT and
all executives who have supported the operation of the institute, together with all MWA
employees who have contributed to a concrete development and effective operation.
Finally, I do hope to continuously receive support from everyone.

Sutanya Srisuriyachan
Assistant Governor (M-WIT)

MWA WATERWORKS INSTITUTE OF THAILAND
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โครงสร้างผังบริหาร
สถาบันวิชาการประปา

M - WIT OR G ANI Z ATION C H A RT

คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Sub-committee of Human Resource Management
and Development

คณะกรรมการก�ำกับดูแลงานสถาบันพัฒนาวิชาการประปา
Committee of M-WIT Management

สถาบันพัฒนาวิชาการประปา

MWA Waterworks Institute of Thailand

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Dept. of Human Resources Development

กองอบรมบริหารและการเลื่อนต�ำแหน่ง

กองอบรมทักษะวิชาชีพ

Management & Promotion Traning Division

Profession Skill Training Division

กองอบรมกิจการพิเศษ

Special Affairs Training Division
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คณะท�ำงานย่อยด้านงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (RDI)

Working group of Research, Development and Innovation (RDI)

กองแผนยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ

Strategic Planing & International Affairs Division

กองบริการงานสถาบัน

Administrative Service Division

ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา

Dept. of Waterworks Academic Development

กองนวัตกรรมและพัฒนา

กองวิชาการประปา

Innovation and Development Division

Waterworks Academic Division

กองบริหารจัดการองค์ความรู้

Knowledge Management Division

MWA WATERWORKS INSTITUTE OF THAILAND
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คณะกรรมการก�ำกับดูแล
สถาบันพัฒนาวิชาการประปา

COM MITTE E O F M- W I T MANA G EMEN T

ศ. ดร.ศุวัฒนา จิตตลดากร
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

Prof.Suwatana Chittaladakorn, Ph.D.
Advisior Board

รศ. ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ

นายปริญญา ยมะสมิต

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ผู้ว่าการการประปานครหลวง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

Assoc. Prof.Chanin Tinnachote
Advisior Board
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Mr.Prinya Yamasamit
Governor
Advisior Board

ANNUAL REPORT 2018

นายชัยวัฒน์ วรพิบูลย์พงศ์

นางสุธัญญา ศรีสุริยจันทร์

นายมานัส ช้างน้อย

ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10
ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล)
กรรมการ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร)
กรรมการ

Mr.Chaiwat Vorapeboonpong
MWA Expert Level 10
Chairman

Mrs.Sutanya Srisuriyachan
Assistant Governor
(Human Resource Management)
Member

นายไมตรี แก้วแสงธรรม

Mr.Marnus Changnoi
Assistant Governor (Services)
Member

นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน�้ำ)
กรรมการ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
กรรมการ

Mr.Maitri Kaewsaengtham
Assistant Governor
(Water transmission and Distribution System)
Member

Mr.Kittipong Apichaichankit
Assistant Governor
(Information Technology)
Member

นางสาวสุทิสา นาคเสน

นางสุนิสา ปิยะสุวรรณ

นางสาวอุษา ไชยวานิชผล

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา)
กรรมการ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา
กรรมการ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรรมการ

Ms.Sutisa Naksen
Assistant Governor
(Waterworks Academic Development)
Member

Mrs.Sunisa Piyasuwan
Director of Waterworks Academic
Development Department
Member

Ms.Usa Chaivanichpol
Director of Human Resources
Development Department
Member

MWA WATERWORKS INSTITUTE OF THAILAND
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ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน
สถาบันพัฒนาวิชาการประปา
และแผนงานในอนาคต

M - W I T Strategy a nd Future P la ns

การด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานสถาบันพัฒนา
วิ ช าการประปา มี ก รอบระยะเวลาด� ำ เนิ น การที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ซึ่งมีระยะเวลา 5 ปี คือ
ปีงบประมาณ 2560-2564 โดยมีเป้าหมายการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ในแต่ละช่วงปีดังนี้
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:

MWA WATERWORKS INSTITUTE OF THAILAND
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ปีงบประมาณ 2560-2561
Enhancement & Expansion (สร้าง ปรับปรุง และขยายผล)
ในช่วงสองปีแรกของยุทธศาสตร์นี้จะเน้นที่การสร้างและปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และการขยายผลต่อยอดการพัฒนา
ที่ได้ด�ำเนินงานมาแล้วอย่างต่อเนื่อง โดยมีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในด้านต่างๆดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ด้าน
Training

การด�ำเนินงาน/ผลลัพธ์ที่ส�ำคัญ
•
•
•
•

Schooling

•
•

KM

•
•
•
•

RDI

•
•

Support

•
•
•
•

18

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

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 ค รบถ้ ว น
ตาม Value chain และพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานอาชีพและหลักสูตรที่จัดท�ำมาแล้วให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
พัฒนา KM Facilitator อย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่องานจัดการ
ความรู้ของทุกหน่วยงาน
พัฒนากระบวนการจัดการ Best Practice ให้สมบูรณ์และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
ทบทวน/จัดท�ำ KM Map และ KM Landscape
พั ฒ นาระบบสารสนเทศการจั ด การความรู ้ ใ ห้ ต รงกั บ ความต้ อ งการ ใช้ ง านง่ า ย
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
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ
ปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน ระเบียบ ค�ำสั่งที่เกี่ยวข้อง ให้การด�ำเนินงานของสถาบันเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
บริหารจัดการด้านความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
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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

MWA WATERWORKS INSTITUTE OF THAILAND
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ปีงบประมาณ 2562-2563
Expertise (สร้างความเชี่ยวชาญและมืออาชีพ)
ในช่วงปีทสี่ ามและสีข่ องยุทธศาสตร์นี้ จะเน้นทีก่ ารต่อยอดในการพัฒนาบุคลากรไปสูค่ วามเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญและมีความเป็นมืออาชีพ โดยใช้ระบบ
กระบวนการ มาตรฐาน และระบบสารสนเทศที่พัฒนาในช่วงสองปีแรกเป็นตัวขับเคลื่อนส�ำคัญ มีความพร้อมในการด�ำเนินงานเชิงรุกมากยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ด้าน

การด�ำเนินงาน/ผลลัพธ์ที่ส�ำคัญ

Training

•

พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง สร้างผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรที่เป็นมืออาชีพ

Schooling

•
•

พัฒนาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
ผลักดันให้ กปน. เป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานอาชีพงานประปา (Certification Body)

KM

•
•
•

มีระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System)
ขยายผล Best Practive ไปใช้งานทั่วทั้งองค์กร และเชื่อมโยงกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผลักดันให้กระบวนการจัดการความรู้ฝังอยู่ในวิถีการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร

RDI

•
•
•

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

Support

•

มีเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกสนับสนุนการด�ำเนินงานของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
มีการแลกเปลีย่ นและน�ำองค์ความรู้ ความเชีย่ วชาญ จากหน่วยงานความร่วมมือมาใช้สนับสนุน

•

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

ยุทธศาสตร์ด้าน
Training

Smart HR: บุคลากรของสถาบันและขององค์กรมีความเชี่ยวชาญ เพียงพอ และมีศักยภาพเพียงพอ
ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์

Schooling

Smart School: มีหลักสูตรด้านการประปาที่เป็นมาตรฐาน เป็นที่รู้จักและยอมรับ ทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ
Learning Organization: มีระบบการจัดการความรู้ที่ดี ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเข้มข้น พนักงานเกิด
วัฒนธรรมการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร กระบวนการเรียนรู้ฝังลึกไปในกระบวนการท�ำงาน ใช้องค์ความรู้
ส่งผลให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
Innovative Organization: มีการสร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
ทั้งแบบ Top Down และ Bottom Up และขยายผลน�ำไปใช้งานทั่วทั้งองค์กร

KM
RDI
Support

20

การด�ำเนินงาน/ผลลัพธ์ที่ส�ำคัญ

M-WIT Learning Center: สนับสนุนในการด�ำเนินงานทั้ง 4 ด้านได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

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

ANNUAL REPORT 2018

Fiscal Years 2019-2020
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

MWA WATERWORKS INSTITUTE OF THAILAND
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R OA D MA P

สูสถาบันที่มีความเปนเลิศดานว�ชาการประปา

2021 To become an academic-excellence
institute in waterworks

64

1. Smart HR
2. Smart School
3. Innovative Organization
4. Learning Organization
5. M-WIT Learning Center

พัฒนาบุคลากร ว�ทยากร หลักสูตร
งานว�จัยพัฒนา นวัตกรรมและ
การจัดการความรูอยางตอเนื่อง
เพ�่อสนับสนุนยุทธศาสตรขององคกร

63

ยกระดับ บูรณาการ สรางความเชี่ยวชาญ
และความเปนมืออาชีพ
2019-2020 To Improve, Integrate,
Instill skills and professionalism

สรางและขยายผลมาตรฐานอาชีพงานประปา
และหลักสูตรว�ชาการประปาและปรับปรุงกระบวนการ
การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองคความรู
ใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ�งข�้น

1. พัฒนาบุคลากร ผูเชี่ยวชาญ และว�ทยากรมืออาชีพ
2. หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษเปน CB มาตรฐานอาชีพประปาระดับประเทศ
3. ระบบผูเชี่ยวชาญ และกระบวนการเร�ยนรูที่ฝงลึกไปในว�ถีการปฏิบัติงาน
4. RDI ที่เชื่อมโยงกับ KM ตามแนวทาง TQA
5. ระบบสารสนเทศเพ��มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถาบันอยางครบวงจร
1. Develop staffs, experts and professional trainers
2. Training courses in English to become CB, national waterworks occupational standards
3.. Expert system & Leaning process instilled in working process
4. RDI linked with KM following TQA guideline
5. IT system completely enhance all work processes of M-WIT

1. HR Development Road Map พัฒนา Line Manager ใหเปน HR Manager
2. มาตรฐานอาชีพและหลักสูตรที่ครบถวน สมบูรณ
3. KM Facilitator ที่เพ�ยงพอ KM Landscape และแสวงหาความรูและ Best Practice
4. ระบบการสราง Initiative & Innovation แบบ Bottom Up
5. ประชาสัมพันธ สรางภาพลักษณ และ Brand MWAITพัฒนาระบบสารสนเทศเพ�่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพ

61

1. HR Development Road Map Develop Line Manager to be HR Manager
2. Complete occupational standards and training courses
3. Enough KM FacilitatorsKM Landscape & look for knowledge and Best Practice
4. Bottom-up Initiative & Innovation Creation System
5. Promote, create images and brand of M-WIT Develop information system to effectively support M-WIT’s operation

2017-2018 To create & expand result
of waterworks occupational standards and
training courses and improve HRD and
KM process to be more effective

ภาพรวม Road Map ของยุทธศาสตร์
Overview of the strategic road map

22

Develop staffs, trainers,
training courses, RDI and KM
continuously to encourage
the organizational strategy
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ผลการด�ำเนินงานปีงบประมาณ 2561
ด้านการฝึกอบรม (Training)
P ERFORM AN C E RESULTS
: TRAINING

แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
ความสามารถด้านการบริหารงานให้กับพนักงาน
การประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2561
(HR Development Road Map)

Human resource development plan and
development of management competency
for the Metropolitan Waterworks Authority
employees in the fiscal year 2018
(HR Development Road Map)

1. โครงการพัฒนา Line Manager เป็น HR Manager 1. Train Line Manager to become 			
เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทและทักษะในการบริหาร
จัดการดูแลพนักงานในสังกัด ทีเ่ ป็นผูท้ ใี่ กล้ชดิ กับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
พนักงานที่สุด คือ พนักงานระดับ 6-8 (หัวหน้าส่วน ผู้อ�ำนวยการกอง
ผู้อ�ำนวยการฝ่าย) จึงจ�ำเป็นต้องจัดหลักสูตร “Line manager
(HR for Non HR)” ส�ำหรับผู้บริหารระดับ 6-8 เพื่อช่วยให้ผู้บริหารมี
ความรู้และทักษะในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างการยอมรับนับถือ
อันจะน�ำมาซึ่งสัมพันธภาพ และบรรยากาศที่ดีในการท�ำงานร่วมกัน
ส่งผลต่อการสร้างความผูกพัน และการพัฒนาพนักงาน ท�ำให้การ
บริ ห ารงานภายในหน่ ว ยงานนั้ น เป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี
ประสิทธิภาพ

HR Manager Project

To raise awareness of roles and to increase skills in
managing employees for executives level 6-8 who work
closely with employees, a “LINE MANAGER (HR for Non-HR)”
course was developed to equip executives level 6-8 with
knowledge and skills to care for their employees to establish
a respective relationship and promote a positive, collaborative
working environment. Consequently, employee development
and engagement will continuously and efficiently develop.

MWA WATERWORKS INSTITUTE OF THAILAND
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During the fiscal year 2018, the Department of Human
Resources Development (M-WIT) arranged the course in
3 batches with 686 participants. The training course focused
on enabling participants to demonstrate their potential and
to exchange their knowledge and experience, through
brainstorming, lecture on case studies, and exchange of
ideas, along with training workshop.
At the end of the training course, participants can
effectively identify duties and responsibilities of their human
resource development plan and be able to utilize appropriate
developmental tools, techniques, and skills to yield maximum
benefit for their teams.

2. Human Resource Management in response to
the MWA Strategy, to build the organization’s
growth and sustainability
To develop courses in response to MWA strategy to
build an organization’s growth and sustainability. The aim is
to encourage MWA members of staff to understand the
importance of corporate values and culture and to behave
accordingly. Courses are as follows:
•

ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ฝพบ.)
ได้จดั อบรมผูบ้ ริหารดังกล่าว จ�ำนวน 3 รุน่ มีผเู้ ข้ารับการอบรม จ�ำนวน
686 คน การฝึกอบรมเน้นให้ผเู้ ข้ารับการอบรมแสดงศักยภาพและแลก
เปลี่ยนการเรียนรู้ผ่านการกระตุ้นให้เกิดการระดมสมอง การบรรยาย
ประกอบกรณีศึกษาและกิจกรรมฝึกปฏิบัติ (Workshop)
ผลทีจ่ ะได้รบั เมือ่ สิน้ สุดการฝึกอบรมหลักสูตร มีผผู้ า่ นการอบรม
สามารถระบุขอบเขตหน้าที่ และก�ำหนดแผนงานด้านทรัพยากรบุคคล
ในหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการน�ำเทคนิค
การพัฒนางาน ทักษะการบริหารจัดการงานและคนได้อย่างเหมาะสม
และเครื่องมือการบริหารบุคลากรมาใช้ในหน่วยงานของตนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

2. โครงการหลักสูตรพัฒนาบุคลากรเพื่อสนอง		
ตอบแผนยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. 			
สร้างความเติบโตและยั่งยืน
การจัดหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรเพือ่ สนองตอบแผนยุทธศาสตร์
การบริหาร กปน. เพื่อสร้างความเติบโตและความยั่งยืน โดยการจัด
หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้พนักงานและผู้ปฏิบัติ สามารถรับรู้ เข้าใจ
ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ในการร่ ว มใจปฏิ บั ติ ง านตามแนวทาง
ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งประกอบด้วย
•
24

หลักสูตร “ผนึกก�ำลังเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Culture
Together)” มีผู้เข้ารับการอบรมจ�ำนวน 400 คน
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“CULTURE TOGETHER” encourages MWA
members of staff to behave in accordance with
corporate values and culture, 400 participants.
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•

•

หลักสูตร “เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career
Path)” เป็นการสร้างความเข้าใจแก่ผบู้ ริหารและพนักงาน
ของ กปน. ถึงระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ที่เ หมาะสม สอดคล้อ งกั บหน้า ที่ค วามรั บผิดชอบของ
หน่วยงาน และพันธกิจขององค์กร โดยจัดให้กับพนักงาน
ทุกระดับ จ�ำนวน 2 รุ่น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�ำนวน
400 คน
หลักสูตร “Being a Star Leader Program” ส�ำหรับ
ผู้อ�ำนวยการกอง จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนทักษะภาวะผู้น�ำด้วย
การรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน เพื่อเตรียมพร้อม
ส�ำหรับการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา มีวสิ ยั ทัศน์ สามารถ
แสดงบทบาทผู้น�ำได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งตระหนักถึง
ค่านิยมและผลักดันให้องค์กรเป็นองค์สมรรถนะสูง จ�ำนวน
2 รุ่น มีผู้เข้าอบรม จ�ำนวน 46 คน

ในการฝึกอบรมเน้นให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมแสดงศักยภาพและ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองในกรณีศึกษาและการฝึก
ปฏิบัติ

•

“CAREER PATH” enables MWA executives and
members of staff to understand their career path,
and to apply it appropriately and correspondingly
with personal development in line with the
organization’s mission, duty, and responsibility.
The training course was arranged in 2 batches,
400 participants.

•

“BEING A STAR LEADER PROGRAM” for the
directors provides participants with leadership skill,
awareness of self-development and team
development, to enable them to be ready for
constant changes with appropriate leadership skill
and vision, to become the driving force leading
the team for a high-performance organization.
The training course was arranged in 2 batches,
46 participants.

The training courses focused on enabling participants
to demonstrate their potential and to exchange their
knowledge and experience, through brainstorming, lecture
on case studies, and exchange of ideas, along with training
workshop.

MWA WATERWORKS INSTITUTE OF THAILAND
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3. การจัดฝึกอบรมตามแผนน�้ำประปาปลอดภัย
(Water Safety Plans)
กองอบรมทักษะวิชาชีพ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ
คณะก�ำกับแผนน�้ำประปาปลอดภัย จัดอบรมเกี่ยวกับแผนน�้ำประปา
ปลอดภัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560-กันยายน 2561 โดยเป็นหลักสูตร
ที่สนับสนุนการสร้าง WSP Core Team ส�ำหรับคณะท�ำงานและผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้แผนน�้ำประปาปลอดภัยกับผู้บริหาร
และพนักงานทั่วไป

หลักสูตรที่สนับสนุน
การสร้าง WSP Core Team ดังนี้
3.1 หลักสูตร การติดตามงานและทบทวนการจัดท�ำ WSPs
ของ การประปานครหลวง โดย WHO
ในปี 2560 กองอบรมทักษะวิชาชีพ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถาบันพัฒนาวิชาการประปา ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “Step by
Step MWA WSPs” โดยผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรอนามัยโลกและ
วิทยากร ซึง่ ใน การฝึกอบรมครัง้ นัน้ วิทยากรได้มอบหมายงานให้ผเู้ ข้า
รับการอบรมเพื่อเป็นการประเมินศักยภาพเพื่อรายงานผลต่อ WHO
SEARO ถึงการจัดฝึกอบรมในระยะที่ 2
ในปี 2561 การประปานครหลวง จึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หัวข้อ “การติดตามงานและทบทวนการจัดท�ำ WSPs ของ การประปา
นครหลวง โดย WHOเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 โดยมีผู้เข้าอบรม
เป็นเจ้าหน้าที่ของ กปน. ที่เป็น WSP Core Team และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสรุปความคืบหน้าในงานที่ได้รับมอบหมาย
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3. Water Safety Plan Training
The Division of Professional Skills Training, Department
of Human Resource Development, collaborated with
the Steering Working Group on Water Safety Plans to
organize training courses in line with the Water Safety Plans
(WSPs), during October 2017-September 2018. The courses
included WSP Core Team developing courses, courses for
working group and stakeholders, as well as WSP knowledge
courses for executives and general members of staff.

WSP Core Team developing courses
3.1 MWA’s WSP follow-up and review by WHO
During the fiscal year 2017, the Division of Professional
Skills Training, Department of Human Resource Development,
M-WIT, organized a “Step by Step MWA’s WSPs” course
led by a WHO expert. Participants were assigned a task
to complete and to report to WHO SEARO to determine
the possibilities of organizing Phase-2 courses.
Consequently, a “MWA’s WSP follow-up and review by
WHO” workshop was held on 22 January 2018. The workshop
was attended by WSP Core Team and other stakeholders with
the aim to report on the follow-up of the task assigned.
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3.2 หลักสูตร การใช้ Application ภัยแล้งกับแผนน�ำ้ ประปา
ปลอดภัย
ตามยุทธศาสตร์การบริหาร การประปานครหลวง ปีงบประมาณ
2560-2564 ในพันธกิจที่ 2 ก�ำหนดให้มีการด�ำเนินการตามแผนน�้ำ
ประปาปลอดภัย WSP ซึง่ เป็นวิธกี ารจัดการน�ำ้ สะอาด โดยน�ำหลักการ
บริหารจัดการความเสี่ยงคุณภาพน�้ำมาใช้ในทุกขั้นตอนของระบบน�้ำ
ประปา ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาวิชาการประปา
จึงจัดหลักสูตร “การใช้ Application ภัยแล้งกับแผนน�้ำประปา
ปลอดภัย” เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 ซึ่งการใช้ Application
สามารถลดขัน้ ตอนการท�ำงานในระบบเอกสารของงานแผนน�ำ้ ประปา
ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่งานประปาปลอดภัย และหาก Application
“ภัยแล้งกับแผนน�้ำประปาปลอดภัย” ใช้งานได้จริง จะท�ำให้ระบบ
เอกสารของงาน WSP ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงคุณภาพน�้ำ

3.3 หลักสูตร Line by Line MWA WSP
คณะก�ำกับแผนน�้ำประปาปลอดภัย และ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถาบันพัฒนาวิชาการประปาได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “Line by Line MWA WSP” โดย Mr.Asoka Jayaratne
ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน�้ำประปาจากการประปา Yarra Valley
Water เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญองค์การ
อนามัยโลก ได้ให้ความรู้กับ WSP Core Team และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2561-7 กันยายน 2561 ระยะเวลา 19 วัน
ท�ำการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ การประปานครหลวงสามารถแก้ไข
ปรับปรุงโมดูล 1 คณะท�ำงานแผนน�ำ้ ประปาปลอดภัย โมดูล 2 อธิบาย
ระบบผลิตน�้ำประปา โมดูล 3 กรระบุอันตรายและประเมินความเสี่ยง
โมดูล 4 การก�ำหนดมาตรการควบคุมและจัดล�ำดับความเสี่ยง ให้ครบ
ถ้วนก่อนที่จะมีการอบรมโมดูลที่เหลือ

3.2 Drought Application with Water Safety Plans

3.3 Line by Line MWA WSP

The 2 Mission, indicated in the MWA Strategy
2017-2021, requires the implementation of the Water Safety
Plans, which is the method of clean water management, using
the principles of water quality risk management in every stage
of the water supply system. In this regard, the Department of
Human Resource Development, M-WIT, organized the course
on “Drought Application with Water Safety Plans”, during
9-10 May 2018. The application can help reduce the process
of the WSP document system throughout the waterworks
supply chain. Moreover, in the case the Drought Application
with Water Safety Plans is applicable, this will make the
documentation system of WSP work efficiently in order to
achieve the purpose of water quality risk management.

The WSP Supervisory Board, together with the
Department of Human Resource Development, M-WIT,
organized a “Line by Line MWA WSP” workshop led by
Mr. Asoka Jayaratne, WHO and water quality expert from
Yarra Valley Water, Melbourne, Australia. The workshop was
held from 14 August to 7 September 2018, covering 19
working days, and was attended by WSP Core Team and
other stakeholders. The purpose of the workshop was for the
MWA to completely revise and finalize Module 1 : Assemble
the WSP team, Module 2 : Describe the water supply system,
Module 3: Identify hazards and hazardous events and assess
the risks, Module 4: Determine and validate control measures,
reassess and prioritize the risks, before conducting a workshop
for the rest of the modules.

nd
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3.4 หลักสูตรส�ำหรับคณะท�ำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.4.1 หลักสูตร แผนน�้ำประปาปลอดภัยด้านแหล่งน�้ำดิบ
กองอบรมทักษะวิชาชีพ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบัน
พัฒนาวิชาการประปา จัดอบรม หลักสูตร “แผนน�้ำประปาปลอดภัย
ด้านแหล่งน�ำ้ ดิบ” มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจหลักการของ
แผนน�้ำประปาปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยงคุณภาพน�้ำ และ
เข้าใจเรื่องมาตรการควบคุมในแต่ละขั้นตอน และร่วมกันปฏิบัติตาม
คู่มือปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ�ำนวน 2 รุ่น คือ
รุ่นที่ 1 วันที่ 25 มิถุนายน 2561 (แผนน�้ำประปาปลอดภัยกับ
งานคุณภาพน�้ำ) ส�ำหรับพนักงานในสังกัดโรงงานผลิตน�้ำประปา
จ�ำนวน 59 คน
รุ่นที่ 2 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 (แผนน�้ำประปาปลอดภัย
กับระบบน�้ำดิบ) ส�ำหรับพนักงานในสังกัดฝ่ายระบบส่งน�้ำดิบและผู้ที่
เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 34 คน
3.4.2 หลักสูตร แผนน�้ำประปาปลอดภัยด้านการผลิตน�้ำ
กองอบรมทักษะวิชาชีพ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบัน
พัฒนาวิชาการประปา จัดการอบรมหลักสูตร “แผนน�ำ้ ประปาปลอดภัย
ด้ า นการผลิ ต น�้ ำ ” ส� ำ หรั บ พนั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในกระบวนการผลิตน�้ำ จ�ำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
และวันที่ 7 สิงหาคม 2561
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
บทบาทที่มีความส�ำคัญและสามารถปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางเพื่อ
ให้การผลิตน�้ำของโรงงานผลิตน�้ำเป็นไปตามาตรฐานแผนน�้ำประปา
ปลอดภัย

3.4 Courses for working group and stakeholders
3.4.1 Water Safety Plan Training Course on Raw Water
Two batches of Water Safety Plan Training Course on
Raw Water were arranged by the Division of Professional Skills
Training, Department of Human Resource Development,
M-WIT:
Batch 1 25 June 2018 (Water Safety Plans and water
quality) for 59 operators working at water treatment plants
Batch 2 26 June 2018 (Water Safety Plans and raw
water system) for 34 raw water distribution staffs and
stakeholders
3.4.2 Water Safety Plan Training Course on Water Treatment
The Division of Professional Skills Training, Department
of Human Resource Development, M-WIT, arranged two
batches of “Water Safety Plan Training Course on Raw Water”
for employees in the fields related to water treatment process:
Batch 1 on 16 July 2018 and Batch 2 and 7 August 2018.
The course aimed to equip participants with knowledge
and understanding of important roles and to enable the
participants to work in line with the manual and guideline to
ensure that the water treatment meets WSP standards.
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3.5 หลักสูตร แผนน�ำ้ ประปาปลอดภัยกับระบบส่งและจ่ายน�ำ้
กองอบรมทักษะวิชาชีพ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบัน
พัฒนาวิชาการประปา จัดการอบรมหลักสูตร “แผนน�ำ้ ประปาปลอดภัย
กับระบบส่งและจ่ายน�ำ้ ” ให้กบั พนักงานและลูกจ้างเหมาแรงงานเอกชน
จ�ำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 17 กรกฎาคม
2561 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้เข้าใจหลักการของ
แผนน�้ ำ ประปาปลอดภั ย การประเมิ น ความเสี่ ย งคุ ณ ภาพน�้ ำ ใน
ระบบส่งและจ่ายน�้ำ มาตรการควบคุมในแต่ละขั้นตอน และร่วมกัน
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.6 หลักสูตร WSP Audit
หลักสูตร “WSP Audit” จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 4 มิถนุ ายน 2561 ส�ำหรับ
ทีมตรวจประเมินแผนน�ำ้ ประปาปลอดภัย จ�ำนวน 20 คน ซึง่ การตรวจ
ประเมินระบบงานแผนน�ำ้ ประปาปลอดภัยให้ถกู ต้องตามหลักการและ
ขั้นตอนของ WHO มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง ที่จะบอกสถานะของการจัด
ท�ำแผนน�้ำประปาปลอดภัยว่า การประปานครหลวงสามารถด�ำเนิน
การได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร และ
สามารถพัฒนาระบบต่อไปได้อย่างถูกต้อง สามารถตรวจประเมิน
ระบบงานแผนน�้ำประปาปลอดภัยได้

3.5 Water Safety Plan Training Course on water
transmission and distribution
Two batches of Water Safety Plans Training Course on
water transmission and distribution were arranged by
the Division of Professional Skills Training, Department of
Human Resource Development, M-WIT for employees and
contractors:
Batch 1 16 July 2018
Batch 2 17 July 2018
The course aimed to equip the participants with
knowledge and understanding of the principles of WSP,
risk assessment in the water transmission and distribution
system, as well as control measures in each step, so as to
enable them to cooperate effectively.

3.6 Training course on WSP Audit
The training course on WSP audit was held on
4 June 2018 for 20 members of WSP Audit Team. The WSP
audit in accordance with WHO’s principles and procedures
is crucial, as this process is required to indicate the status of
WSP, and to inform whether MWA had effectively
accomplished its purpose, and whether the system could be
further developed to assess WSP system.
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3.7 หลักสูตร แผนน�้ำประปาปลอดภัยกับระบบท่อจ่ายและ
ท่อบริการ
กองอบรมทักษะวิชาชีพ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบัน
พัฒนาวิชาการประปาร่วมกับคณะท�ำงานแผนน�ำ้ ประปาปลอดภัยด้าน
บริการผู้ใช้น�้ำ จัดอบรมหลักสูตร “แผนน�้ำประปาปลอดภัยกับระบบ
ท่อจ่ายและท่อบริการ” จ�ำนวน 14 รุ่น ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง
ในสาขา 18 สาขา ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน-13 กรกฎาคม 2561
โดยมีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 433 คน

3.8 หลักสูตร Kickoff : WSP for Water Treatment Plant
กองอบรมทักษะวิชาชีพ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบัน
พัฒนาวิชาการประปา จัดการอบรมหลักสูตร Kick off : WSP for
Water Treatment Plant รุ่นที่ 1/2561 วันที่ 26 เมษายน 2561 ให้
กับพนักงานและคณะท�ำงาน WSP/HACCP เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมได้เข้าใจ
หลักการของแผนน�้ำประปาปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยง
คุณภาพน�ำ้ ในกระบวนการผลิตน�ำ้ และสามารถจัดท�ำมาตรการควบคุม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.9 หลักสูตร การก�ำกับงานซ่อมท่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
น�้ำประปาปลอดภัย
กองอบรมทักษะวิชาชีพ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบัน
พัฒนาวิชาการประปา จัดการอบรมหลักสูตร “การก�ำกับงานซ่อมท่อ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานน�ำ้ ประปาปลอดภัยให้กบั พนักงานส่วนซ่อมท่อ”
ส�ำนักงานประปาสาขาทุกสาขา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการก�ำกับ
งานซ่อมท่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามคู่มือน�้ำประปาปลอดภัย

3.7 Water Safety Plans Training Course on distribution
pipelines and service pipes
Fourteen batches of Water Safety Plans Training Course
on distribution pipelines and service pipes were arranged by
the Division of Professional Skills Training, Department of
Human Resource Development, M-WIT for employees in 18
related fields during 1 June-13 July 2018, with a total of 433
participants.

3.8 Kickoff : WSP for Water Treatment Plant
Training Course “Kick off: WSP for Water Treatment
Plant”, Batch 1/2018, was arranged by the Division of
Professional Skills Training, Department of Human
Resource Development, M-WIT, on 26 April 2018, for WSP/
HACCP members of staff and working group. The aim was to
provide participants with knowledge on the principles of WSP
and water quality risk assessment in water treatment
process, and to enable them to develop effective
control measures.

3.9 Training course on pipeline repair control in line
with WSP standard
The training course on pipeline repair control in
line with WSP standard was arranged by the Division of
Professional Skills Training, Department of Human
Resource Development, M-WIT, on 26 February2018, for
pipeline repair staffs from all branch offices. The aim was to
provide participants with knowledge and to enable them to
conduct pipeline repair control in line with WSP standard and
guideline.
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4. การจัดฝึกอบรมด้านดิจิทัล			
หลักสูตร “Data Scientist Boot Camp”
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ การประปานครหลวง และ
นโยบายผู้ว่าการ ในการมุ่งสู่การเป็น Digital MWA ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาวิชาการประปา ร่วมกับฝ่ายยุทธศาสตร์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด�ำเนินการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “Data Scientist Boot Camp” ให้กับพนักงานที่สมัคร
เข้าร่วมโครงการและผ่านการทดสอบเพื่อเป็น นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
(Data Scientist) จ�ำนวน 30 คน และเข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่
30 พฤษภาคม-20 กันยายน 2561 เป็นเวลารวมทั้งสิ้น 29 วันท�ำการ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรทีส่ นใจ ให้มคี วามรู้
ความเข้าใจ ด้านเทคโนโลยี Big Data และมีมมุ มองการน�ำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่องานที่ปฏิบัติ ยกระดับการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น สามารถเป็นผู้สนับสนุนผู้บริหารในการจัดการและวิเคราะห์
ข้อมูล Big Data ขององค์กรได้

“Data Scientist Boot camp” Workshop
In accordance with MWA’s Digital Action Plan and the
Governor’s policy to achieve “Digital MWA”, the
Department of Human Resource Development, M-WIT, has
collaborated with the Department of Information Technology
Strategy to organize the workshop on “Data scientist Boot
Camp” for 30 employees, who had applied to join the program
and passed the qualifying test to become Data Scientist.
The workshop was held during 30 May-20 September 2018,
covering 29 working days, with the aim to develop capacity
building for interested members of staff, and to provide them
with knowledge and understanding on Big Data technology.
The participants were expected to develop perspectives in
order to enhance their performance, allowing them to support
executives in managing and analyzing MWA’s Big Data.
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เมื่อการอบรมเสร็จสิ้น ได้มีพิธีรับเกียรติบัตรจบหลักสูตร และ
น�ำเสนอผลงาน Special Project Big Data เมื่อวันที่ 20 กันยายน
2561 ซึง่ เป็นผลงานจากทีม Data Scientist ของการประปานครหลวง
จ�ำนวน 13 โครงการ ดังนี้

The certificate award ceremony was held at the
end of the workshop. The participants also presented
their Special Project Big Data on 20 September 2018.
The presentation consisted of the following 13 projects
conducted by MWA’s Data Scientist Team:

กลุ่มที่ 1 พยากรณ์ความขุ่นของน�้ำดิบก่อนเข้าถังตกตะกอน

Group1 Prediction of raw water turbidity before 		
sedimentation

กลุ่มที่ 2 พยากรณ์ปริมาณตะกอนหลังถังตกตะกอน

Group2 Prediction of sludge volume after sedimentation

กลุ่มที่ 3 พยากรณ์ความขุ่นของน�้ำหลังถังตกตะกอน

Group3 Prediction of water turbidity after sedimentation

กลุ่มที่ 4 พยากรณ์ความขุ่นของน�้ำหลังบ่อกรอง
กลุ่มที่ 5 ท�ำนายท่อแตกรั่วก่อนก�ำหนด
กลุ่มที่ 6 Leakage Detection โดยใช้ข้อมูลของแรงดันน�้ำและ
ปริมาณไหลของน�้ำ
กลุ่มที่ 7 การคาดคะเนค่าพลังงานไฟฟ้าต่อน�้ำจ่าย
กลุ่มที่ 8 พยากรณ์ปริมาณการใช้น�้ำรายวัน
กลุ่มที่ 9 พยากรณ์ปริมาณการใช้น�้ำของส�ำนักงานประปา		
สาขาบางกอกน้อย
กลุ่มที่ 10 Meter Failure Detection
กลุ่มที่ 11 Customer Segmentation based on WaterUsage
กลุ่มที่ 12 Material Demand Forecasting
กลุ่มที่ 13 Employee Segmentation based on their Needs
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Group4 Prediction of water turbidity after filtration
Group5 Prediction of premature leakage
Group6 Leakage Detection using data of water pressure
and water flow volume
Group7 Prediction of electricity consumption per volume
of distributed water
Group8 Prediction of daily water usage
Group9 Prediction of water usage of Bangkok Noi 		
Branch Office
Group10 Water Meter Failure Detection
Group11 Customer Segmentation based on Water Usage
Group12 Material Demand Forecasting
Group13 Employee Segmentation based on their Needs

ANNUAL REPORT 2018

5. โครงการ “เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของพนักงาน” ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
5. “Capacity-Building and LIFE Balance Improving” Project Fiscal year 2018

สถาบั น พั ฒ นาวิ ช าการประปาตระหนั ก ถึ ง ความส� ำคั ญ ของ
สุขภาพพนักงาน จึงมุง่ เน้นให้พนักงานมีสขุ ภาพ ศักยภาพร่างกายและ
จิตใจดี จึงจัดให้มีโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของพนักงาน” เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้แนวทางการดูแลสุขภาพ การ
ออกก�ำลังกายเพื่อปรับสมดุลร่างกาย, โภชนาการที่เหมาะสมกับวัย
และแนวทางการประกอบอาชีพเสริมตลอดจนสามารถปฏิบัติตนเพื่อ
การด�ำรงชีวิตอย่างมีความสุข น�ำไปปรับใช้ในการเสริมสร้างคุณภาพ
และเพิม่ คุณค่าของชีวติ ตลอดจนประสานความสัมพันธ์ระหว่างเข้าร่วม
โครงการ อันก่อให้เกิดความรัก ความผูกพันระหว่างกัน

The Division of Professional Skills Training, Department
of Human Resource Development, M-WIT, recognizes the
importance of good health and wants to promote both
physical and mental well-being for employees, therefore,
developed a “Capacity-Building and LIFE Balance Improving “
project.
The project provides employees with tips for healthcare,
body balance exercises, age-appropriate nutrition, and
guidelines for part-time/supplemental jobs. Employees can
incorporate this knowledge to enhance their quality of life.
The project also promotes a positive relationship among
participants.
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6. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม
สืบทอดต�ำแหน่งงานส�ำคัญเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Succession Plan for Key Positions)
ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
6.1 หลักสูตร “Exceptional Leadership Program”
รุ่นที่ 1-3
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว
ส�ำหรับผู้บริหารระดับผู้อ�ำนวยการกองหรือเทียบเท่า จ�ำนวน 57 คน
เพื่ อ ให้ ต ระหนั ก ถึ ง บทบาทผู ้ น� ำ และการบริ ห ารตนเองในการ
เปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้ทักษะในการบริหารและการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์เพื่อน�ำไปสู่เป้าหมายขององค์กร สามารถเสริมสร้างทักษะ
การเจรจาและการสื่อสารภายใต้ความเห็นต่างได้ ตลอดจนได้เรียนรู้
และเข้าใจหลักในการสอนงานและน�ำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
CHANGE
COMMUNICATION
COLLABORARION
PEOPLE DEVELOPMENT
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6. Strategic Succession Plan for 			
Key Positions Fiscal year 2018
6.1 ”Exceptional Leadership Program” Batch 1-3
The Division of Professional Skills Training, Department
of Human Resource Development, M-WIT, has organized this
training course for an executive level director or equivalent
with 57 participants to help them understand leadership role
and how to self-manage during changes.Participants learn
management skills and strategic decisions to achieve
organizational goals and improve negotiation skills and
communication required for different opinions. The aim was
for participants to adapt and apply what they learn to real-life
situations.
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6.2 หลักสูตร “ผู้น�ำแห่งทศวรรษใหม่ของ กปน. ยุค 4.0”
รุ่นที่ 1-2

Smart Organization
การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ
และไทยแลนด์ 4.0 ความเสี่ยง
และประเด็นท้าทาย
Smart Organization - linkage
of national strategies
and Thailand 4.0 Policy risks and challenges

การบริหาร
กลยุทธ์องค์กร

การสร้าง
องค์กรแห่งนวัตกรรม

Organizational
strategy
management

Creating
innovative
organization

หลักสูตรผู้น�ำแห่งทศวรรษ
ใหม่ของ กปน. ยุค 4.0

6.2 “LEADER OF THE NEW DECADE OF MWA, THAILAND 4.0”
Batch 1-2

MWA 4.0’s Leader
of the New Decade

ภาวะผู้น�ำกับ
การบริหารองค์กรยุค 4.0
Leadership and
organization
management 4.0

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว
ส�ำหรับผู้บริหารระดับผู้อ�ำนวยการฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไป จ�ำนวน
53 คน เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ให้มีภาวะผู้น�ำ วิสัยทัศน์ มีทักษะการคิด
และวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ มีศักยภาพและความพร้อมต่อการท�ำงาน
ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและ
ไทยแลนด์ 4.0 กับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
อย่างยั่งยืน

การบริหารคน
เพื่อองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
Human resource
management
for efficient
organization

The Division of Professional Skills Training, Department
of Human Resource Development, M-WIT, has organized this
training course for an executive level director or equivalent
with 53 participants. The aim was to develop and enhance
participants’ skills, vision, and strategic analysis. Participants
have the knowledge, skills, and readiness necessary to
work in a changing world. Participants can integrate
organizational development strategies and Thailand 4.0
strategies to promote and sustain organizational performance
excellence.
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6.3 หลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารกลุ่มน�ำร่อง”
คณะกรรมการบริหารโครงการจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งงาน
ยุทธศาสตร์ มีมติให้ดำ� เนินการประเมินศักยภาพผูบ้ ริหาร (กลุม่ น�ำร่อง)
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการ จ�ำนวน 6 ท่าน และ
รองผูว้ า่ การ จ�ำนวน 1 ท่าน รวมทัง้ สิน้ 7 ท่าน ด้วยวิธกี าร Assessment
Center กั บ บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษา Development Dimensions
International (DDI)
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ฝพบ.) จึงด�ำเนินการจัดอบรม
หลักสูตร “Executive Coaching” เพื่อพัฒนาศักยภาพและปิด Gap
ตามผลการประเมินรายบุคคลของผู้บริหาร (กลุ่มน�ำร่อง) โดยการ
โค้ชแบบรายบุคคลจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 1.5
ชั่วโมง ระยะเวลาตั้งแต่มีนาคม-สิงหาคม 2561
6.3 “Pilot group executive development” Course
The Succession Planning Board of Committee agreed
to conduct the executive potential evaluation (Pilot group),
which consisted of 6 Assistant Governor-level executives
and 1 Deputy Governor, using Assessment Center with
Development Dimensions International (DDI) consulting firm.
The Department of Human Resource Development
conducted the training “Executive Coaching”, with the aim
to build capacity and to close gaps according to the result of
executive potential evaluation (Pilot Group). The participants
were individually coached in 6 sessions (1.5 hours each),
during March-August 2018.

36

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

BUSINESS
Key business priorities,
including short and
long-term imperatives
BUSINESS

DEVELOPMENT
PRIORITIES

SELF
SELF
Impact of individual performance
patterns and personal attributes
on ability to execute within role         
       and beyond

ROLE
ROLE
Relationship of participant’s
role to strategic priorities
and business
performance

DEVELOPMENT PRIORITIES
Immediate actions to maximize
both business contributions and
personal leadership growth
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7. โครงการส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพ
(MWA Young Smart) ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ฝพบ.) ได้ดำ� เนินการพัฒนาผูเ้ ข้าร่วม
โครงการส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพ (MWA Young Smart) ประจ�ำ
ปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย ผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ รุน่ ที่ 1 จ�ำนวน
14 คน และผู้เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 2 จ�ำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น
จ�ำนวน 24 คน โดยได้ด�ำเนินการพัฒนาทั้งในส่วนของภาควิชาการ
ภาคการศึกษาดูงาน และภาคการน�ำเสนอผลการศึกษาดูงาน ดังนี้
1. ภาควิชาการ
ฝพบ. จั ด อบรมหลั ก สู ต ร “English for International
Conferences” โดยวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญชาวไทยและชาวต่างชาติจาก
โรงเรียนสอนภาษา Train for you (ภายใต้สงั กัดกระทรวงศึกษาธิการ)
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมประชุมกับนานาชาติ เพื่อให้พนักงานที่มี
ศักยภาพมีความพร้อมในการท�ำงานในยุคประชาคมอาเซียน และ
สามารถเป็นตัวแทนขององค์กรในการน�ำเสนอผลงานในเวทีระดับ
นานาชาติ อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน รวมจ�ำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่
20 มิ.ย.-25 ก.ค.61 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารศูนย์ฝึก
อบรมกลาง ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. ภาคศึกษาดูงาน
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ฝพบ. ได้จัดให้ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ เข้าศึกษาดูงาน หน่วยงานชัน้ น�ำภายนอกองค์กรทีม่ กี ารบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศ (Best Practice) คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดย
ศึกษาดูงานในหัวข้อ การบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กร และการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาความรู้และเสริมสร้างมุมมอง
ในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ น�ำมาประยุกต์ใช้ในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ท�ำงานและขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
3. ภาคน�ำเสนอผลการศึกษาดูงาน
ฝพบ. จั ด การน� ำ เสนอผลการศึ ก ษาดู ง านของผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการส่ ง เสริ ม พนั ก งานที่ มี ศั ก ยภาพ (MWA Young Smart)
รุ่นที่ 1-2 ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 หัวข้อ “ถอดบทเรียนจากการ
ศึกษาดูงานธนาคารแห่งประเทศไทย” โดยได้เรียนเชิญผู้บริหารและ
พนั ก งานที่ ส นใจเข้ า ร่ ว มรั บ ฟั ง การน� ำ เสนอผลงานในวั น จั น ทร์ ที่
25 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมปิยราษฎร์
อาคารส�ำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

7. MWA Young Smart Program Fiscal Year 2018
The Department of Human Resource Development
conducted the MWA Young Smart Program 2018 for
24 participants in total : 14 participants in Batch 1, and
10 participants in Batch 2. The programme consisted
of academic training, study visit and presentation:
1. Academic Training
The Department of Human Resource Development
organized an “English for International Conferences” course
led by local and international experts from Train for You
language school (under the Ministry of Education). The course
aimed at providing participants with necessary English skills
for international conferences. The participants were expected
to be ready to represent the organization in international
forums. The course took place once a week for 5 days in total,
during 20 June-25 July 2018, from 9.00 a.m.-4.00 p.m.
at Central Training Center, Department of Human Resource
Development.
2. Study Visit
On Friday 18 May 2018, the Department of Human
Resource Development organized a study visit at the Bank of
Thailand to observe the best practice in management.
The topics of the visit were about organizational ICT risk
management and human resource development.
The objective of the visit was to develop knowledge and
perspectives for participants, to enable them to increase work
efficiency to achieve sustainable excellence.
3. Presentation
The Department of Human Resource Development
organized the presentation session on the topic “Lessons
learned from the study visit at the Bank of Thailand” for MWA
Young Smart participants Batch 1-2 to present their work. The
presentation, held on Monday 25 June 2018, from 1.30-4.00 p.m.,
at Piyarat Meeting Room, MWA Headquarter, was attended
by MWA executives and interested members of staff.

MWA WATERWORKS INSTITUTE OF THAILAND

37

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 1

ตารางสรุปการด�ำเนินงานด้าน Training ปีงบประมาณ 2561
ชื่อ/ประเภทโครงการ

ชื่อหลักสูตร

กลุ่มเป้าหมาย

1. โครงการพัฒนา Line Manager เป็น HR Manager

หลักสูตร “Line manager (HR for Non HR)

พนักงานระดับ 6-8
(หัวหน้าส่วน ผู้อ�ำนวยการกอง ผู้อ�ำนวยการฝ่าย)

2. โครงการหลักสูตรพัฒนาบุคคลากรเพื่อสนองตอบแผน
ยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. สร้างความเติบโตและความยั่งยืน

•

หลักสูตร “ผนึกก�ำลังเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร (Culture Together)”
หลักสูตร “เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path)”
หลักสูตร “Being a Star
Leader Program”

•

พนักงานทุกระดับ

•

พนักงานทุกระดับ

•

ผู้บริหารระดับผู้อ�ำนวยการกอง

หลักสูตร การติดตามงานและทบทวนการจัดท�ำ
WSPs ของการประปานครหลวง โดย WHO
หลักสูตร การใช้ Application ภัยแล้งกับ
แผนน�้ำประปาปลอดภัย
หลักสูตร Line by Line MWA WSP
หลักสูตร แผนน�้ำประปาปลอดภัย
ด้านแหล่งน�้ำดิบ
หลักสูตร แผนน�้ำประปาปลอดภัย
ด้านการผลิตน�้ำ 
หลักสูตร แผนน�้ำประปาปลอดภัยกับ
ระบบส่งและจ่ายน�้ำ 
หลักสูตร WSP Audit
หลักสูตร แผนน�้ำประปาปลอดภัยกับ
ระบบท่อจ่ายและท่อบริการ
หลักสูตร Kickoff : WSP for Water
Treatment Plant
หลักสูตร การก�ำกับงานซ่อมท่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานน�้ำประปาปลอดภัย

•

WSP Core Team และผู้ที่เกี่ยวข้อง

•

WSP Core Team และผู้ที่เกี่ยวข้อง

•
•

พนักงานในสังกัดโรงงานผลิตน�้ำประปา
พนักงานในสังกัดฝ่ายระบบส่งน�้ำดิบ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
พนักงานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการผลิตน�้ำ
พนักงานและลูกจ้างเหมาแรงงานเอกชน

•
•

3. การจัดหลักสูตรฝึกอบรมตามแผนน�้ำประปาปลอดภัย
3.1 หลักสูตรที่สนับสนุนการสร้าง WSP Core Team

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

ทีมตรวจประเมินแผนน�้ำประปาปลอดภัย
พนักงานที่เกี่ยวข้องในส�ำนักงาน
ประปาสาขา จ�ำนวน 18 สาขา
พนักงานและคณะท�ำงาน WSP /HACCP
พนักงานส่วนซ่อมท่อ ส�ำนักงาน
ประปาสาขาทุกสาขา

4. โครงการจัดฝึกอบรมด้านดิจิทัล
หลักสูตร “Data Scientist Boot camp”

หลักสูตร “Data Scientist Boot camp”

พนักงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการทดสอบ
เพื่อเป็น นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

5. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของพนักงาน

หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพและ
พัฒนาดุลยภาพของพนักงาน

พนักงานเกษียณอายุปี 2561 และ 2562

6. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสืบทอด
ต�ำแหน่งงานส�ำคัญเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Succession Plan for Key Positions)

•

•

ผู้บริหารระดับผู้อ�ำนวยการกองหรือเทียบเท่า

•

ผู้บริหารระดับผู้อ�ำนวยการฝ่ายและ
เทียบเท่าขึ้นไป
ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการ จ�ำนวน 6 ท่าน
และรองผู้ว่าการ จ�ำนวน 1 ท่าน

•
•

หลักสูตร “Exceptional Leadership
Program”
หลักสูตร “ผู้น�ำแห่งทศวรรษใหม่
ของ กปน ยุค 4.0
หลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหาร
กลุ่มน�ำร่อง”

•

7. โครงการส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพ (MWA Young Smart)

หลักสูตร “English for International Conferences”

พนักงานที่ร่วมโครงการ MWA Young Smart ระดับ 3-6

8. หลักสูตรลดน�้ำสูญเสีย

•

•

•

หลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การลดน�้ำสูญเสีย
หลักสูตรเทคนิคการส�ำรวจหาท่อรั่วขั้นสูง

•

หลักสูตรการบริหารจัดการน�ำ้ สูญเสียขัน้ สูง

•

•

หลักสูตรการจัดท�ำแบบแปลนงานปรับปรุง
ท่อจ่ายน�้ำเพื่อลดน�้ำสูญเสีย
หลักสูตรการควบคุมกระบวนการ
งานซ่อมท่อและชี้แจ้งข้อร้องเรียน
หลักสูตรสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการน�้ำสูญเสีย (WLMA)

•

หลักสูตรการจัดท�ำ Hydraulic model
โดยใช้โปรแกรม Epanet
หลักสูตรการใช้งาน ArcGIS ระดับต้น-สูง

•

หลักสูตรการใช้งานระบบ และการคัดเลือก
เส้นทางปรับปรุงท่อด้วย Asset Management

•

•
•
•
•
•
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•

•
•

•

ช่างและวิศวกร สาขาละ 4 คน
(เน้นผู้ที่ยังไม่เคยอบรมและพนักงานเข้าใหม่)
ช่างและวิศวกร (2-5) สาขาละ 2 คน (เน้นส่วนปฏิบัติ
การน�้ำสูญเสีย และมีประสบการณ์หาท่อรั่ว)
หัวหน้าส่วนปฏิบัติการน�้ำสูญเสีย และ วิศวกร
ในสังกัด สาขาละ 2 คน
วิศวกร (3-7) ส่วนส�ำรวจและออกแบบ
สาขาละ 2 คน
ช่าง และ วิศวกร (3-7) ส่วนซ่อมบ�ำรุงระบบท่อ
และโยธา สาขาละ 2 คน
หัวหน้าส่วน/ช่าง/วิศวกร (3-5) ส่วนปฏิบัติการ
น�้ำสูญเสีย และ ส่วนซ่อมบ�ำรุงระบบท่อและโยธา
สาขาละ 2 คน
วิศวกร (3-6) ส่วนส�ำรวจและออกแบบ และ
ส่วนปฏิบัติการน�้ำสูญเสีย สาขาละ 1 คน/รุ่น
หัวหน้าส่วน/วิศวกร/ช่าง ทุกส่วนใน
กองบ�ำรุงรักษา สาขาละ 2 คน
หัวหน้าส่วน/วิศวกร/ช่าง สาขาละ 2 คน
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TABLE OF PERFORMANCE RESULTS IN THE FISCAL YEAR 2018 : TRAINING
Project

Program

Target

1. Train Line Manager to become HR Manager Project.

Line manager (HR for Non HR)

Employees level 6-8 (Section Chiefs,
Division Directors, Department Directors)

2. Human Resource Management in response to the
MWA Strategy, to build the organization’s growth and
sustainability

•
•
•

Culture Together
Career Path
Being a Star Leader Program

•
•
•

Employees
Employees
Division Directors

3. Water Safety Plan Training
  3.1 WSP Core Team developing courses

•

MWA’s WSP follow-up and
review by WHO
Drought Application with
Water Safety Plans
Line by Line MWA WSP,

•

WSP Core Team and stakeholders

•

WSP Core Team and stakeholders

•

Water Safety Plan Training Course
on Raw Water
Water Safety Plan Training Course
on Water Treatment
Water Safety Plan Training Course on
water transmission and distribution
Training course on WSP Audit
Water Safety Plans Training Course on
distribution pipelines and service pipes
Kickoff : WSP for Water
Treatment Plant
Training course on pipeline repair control
in line with WSP standard

•

•

Operators Working at
Water Treatment Plants
Raw Water Distribution Staffs
and Stakeholders
Employees in the fields related
to Water Treatment Process
Employees and contract staff

•
•

WSP Audit Team
Employees in 18 Related fields

•

WSP/HACCP Members of Staff and
Working Group
Pipeline Repair Staffs from
All Branch Offices

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

4. “Data Scientist Boot camp” Workshop

Data Scientist Boot camp

Employees Who had applied to join the program
and passed the qualifying test to become
Data Scientist

5. “Capacity-Building and Improving Life Balance” Project

Capacity-Building and Improving Life Balance

Retiring Employees in 2018 and 2019

6. Strategic Succession Plan for Key Positions

•
•

Exceptional Leadership Program
MWA 4.0’s Leader of the New Decade

•
•

•

“Pilot group executive development”
Course

•

Division Director-Level Executives or Equivalent
Department Director-Level Executives or
Equivalent
6 Assistant Governor-Level Executives  
and 1 Deputy Governor

7. MWA Young Smart Program

English for International Conferences

MWA Young Smart level 3-6

8. Water Loss Management

•

Basis for the water loss reduction

•

•

Advanced Pipeline Leak Detection
Techniques
Advanced water loss management

•

•

•

Preparation of a plan to improve water
supply pipes to water loss reduction
Process control, pipe repair and report
complaints

•

Water Leakage Management Application
(WLMA)

•

•

Hydraulic model using Epanet program

•

•

Using ArcGIS for beginner - Advanced

•

•

System usage and selection to improve
pipelines with Asset Management

•

•
•

•

•

Technicians and engineers,
4 positions per branch
Technicians and engineers (level 2-5),
2 positions per branch
Water Loss Operation Section Chief and
1 engineer from each branch
2 engineers (level 3-7) from Survey and
Design Section of each branch
1 technician and 1 engineer (level 3-7) from
Pipeline and Civil Work Maintenance
Section of each branch
Section chiefs/Technicians/engineers
(level 3-5), 2 positions from Water Loss
Operation Section and Pipeline and Civil
Work Maintenance Section
1 engineer (level 3-6) from Survey and
Design Section and Water Loss Operation
Section of each branch
Section chiefs /engineers / Technicians
from every section in Maintenance Division,
2 positions per branch
Section chiefs / engineers / Technicians,
2 positions per branch
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ผลการด�ำเนินงานปีงบประมาณ 2561
ด้านการจัดการสถาบันการสอน
เกี่ยวกับกิจการประปา (Schooling)
P erf o rma nce results : Sch ooli ng

1. จัดท�ำมาตรฐานอาชีพประปา จ�ำนวน 1 มาตรฐานอาชีพ

1. One more waterworks occupational standard

ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา สถาบันวิชาการประปา ได้ดำ� เนินการ
จัดท�ำมาตรฐานอาชีพประปาที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพประปา
ของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) เพิ่มเติม 1 มาตรฐานอาชีพคือ
มาตรฐานอาชีพช่างประปาภายในอาคาร ประกอบด้วย 3 คุณวุฒิ
วิชาชีพประกอบด้วย

The Waterworks Academic Development Department,
M-WIT, accomplished one more Waterworks Occupational
Standard in accordance with Thailand Professional
Qualification Institute: Waterworks Occupational Standard
for indoor plumbers. It was provided in 3 levels of
qualification:

•
•
•

มาตรฐานอาชีพช่างประปาภายในอาคารคุณวุฒิวิชาชีพ
ระดับ 1
มาตรฐานอาชีพช่างประปาภายในอาคารคุณวุฒิวิชาชีพ
ระดับ 2
มาตรฐานอาชีพช่างประปาภายในอาคารคุณวุฒิวิชาชีพ
ระดับ 3

•

Occupational standard for indoor plumbers, Level 1

•

Occupational standard for indoor plumbers, Level 2

•

Occupational standard for indoor plumbers, Level 3

All three levels were equipped with 3 professional
standard courses.

พร้อมทั้งจัดท�ำหลักสูตรประกอบมาตรฐานอาชีพทั้ง 3 คุณวุฒิ
วิชาชีพ จ�ำนวน 3 หลักสูตร
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2. จัดตัง้ หน่วยงานรับรอง (Certification Body) มาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพประปา

2. Certification Body for waterworks occupational
standards and professional qualifications

ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา สถาบันวิชาการประปา ได้ดำ� เนินการ
จัดเตรียมเครือ่ งมือส�ำหรับใช้ในการประเมินบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
รวมทัง้ จัดเตรียมเอกสารการยืน่ ขอรับการรับรองเป็นหน่วยงานรับรอง
มาตรฐานบุ ค คลตามมาตรฐานอาชี พ และคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ประปา
โดยท� ำ การยื่ น ขอรั บ การรั บ รองฯ เมื่ อ วั น ที่ 3 กั น ยายน 2561
จ�ำนวนคุณวุฒิวิชาชีพที่ขอรับการรับรองฯ ทั้งสิ้น 8 คุณวุฒิวิชาชีพ
ประกอบด้วย

The Waterworks Academic Development Department,
M-WIT, prepared tools for assesment and documents required
for certification body application in waterworks professional
standards and professional qualifications. The documents
were submitted on 3 September 2018. Eight professional
qualifications were certified, including
•

Occupational standard on water distribution system
control, Professional qualification, Level 3

•

Occupational standard on water quality control,
Professional qualification, Level 2

•

Occupational standard on outdoor pipe
construction, Professional qualification, Level 1-2

•

มาตรฐานอาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบผลิตน�้ำประปา
คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3

•

มาตรฐานอาชี พ เจ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม คุ ณ ภาพน�้ ำ คุ ณ วุ ฒิ
วิชาชีพ ชั้น 2

•

•

มาตรฐานอาชีพช่างวางท่อประปาภายนอก คุณวุฒวิ ชิ าชีพ
ชั้น 1-2

Occupational standard on outdoor pipe
contruction supervision, Professional qualification,
Level 4

•

Occupational standard on leak detection,
Professional qualification, Level 3-4

•

มาตรฐานอาชีพผู้ควบคุมและก�ำกับงานวางท่อประปา
ภายนอก คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 4

•

Occupational standard for indoor plumbers,
Professional qualification, Level 1

•

มาตรฐานอาชีพช่างส�ำรวจหาท่อรั่ว คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น
3-4

•

มาตรฐานอาชีพช่างประปาภายในอาคาร คุณวุฒิวิชาชีพ
ชั้น 1

ภาพเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่
Pic: venue preparation
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ภาพเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์
Pic: tool and equipment preparation

3. จัดหลักสูตรอบรมให้บุคลากรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการประปาจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 650 คน
ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา ด�ำเนินการจัดอบรมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
ประกอบด้วย
•

หลักสูตร ระบบควบคุมอัตโนมัติและอุปกรณ์ไฟฟ้าในงาน
ประปา (ขั้นสูง) รุ่นที่ 1/2561 ณ จังหวัดเชียงราย

•

หลักสูตร ระบบควบคุมอัตโนมัติและอุปกรณ์ไฟฟ้าในงาน
ประปา (ขั้นสูง) รุ่นที่ 2/2561 ณ จังหวัดนครราชสีมา

•

หลักสูตร การควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปาและการ
ตรวจสอบควบคุมคุณภาพน�้ำ รุ่นที่ 1/2561 ณ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

•

หลักสูตร การควบคุมกระบวนการผลิตน�้ำประปา รุ่นที่
1/2561 ณ จังหวัดชลบุรี

3. Training courses for 827 local waterworks staff
Four courses were conducted by the Department of
Waterworks Academic Development including:
•

Advanced automatic control system and electric
tools in waterworks 1/2018, in Chiang Rai Province

•

Advanced automatic control system and electric
tools in waterworks 2/2018, in Nakhon Ratchasima
Province

•

Pipe system construction control and water
quality control 1/2018, in Prachuap Khiri Khan
Province

•

Water treatment process control 1/2018,
in Chonburi Province

รายละเอียดการจัดหลักสูตรอบรมให้บุคลากรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปา ปีงบประมาณ 2561
Details of training courses for local waterworks staff, fiscal year 2018
จ�ำนวน
ผู้เข้าอบรม

รายได้
(บาท)

เชียงราย
นครราชสีมา
ประจวบคีรีขันธ์
ชลบุรี

159
367
175
126
827

715,500
1,651,500
787,500
567,000
3,721,500

Venue

No. of
Participants

Revenue
(Baht)

Chiang Rai
Nakhon Ratchasima
Prachuap KhiriKhan
Chonburi

159
367
175
126
827

715,500
1,651,500
787,500
567,000
3,721,500

ล�ำดับ

หลักสูตร

จังหวัด

1
2
3
4

ระบบควบคุมอัตโนมัติและอุปกรณ์ ไฟฟ้าในงานประปา (ขั้นสูง) รุ่นที่ 1/2561
ระบบควบคุมอัตโนมัติและอุปกรณ์ ไฟฟ้าในงานประปา (ขั้นสูง) รุ่นที่ 2/2561
การควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปาและการตรวจสอบควบคุมคุณภาพน�ำ ้ รุน่ ที่ 1/2561
การควบคุมกระบวนการผลิตน�้ำประปา รุ่นที่ 1/2561
รวม

No.

Course

1
2
3
4

Advanced automatic control system and electric tools in waterworks 1/2018
Advanced automatic control system and electric tools in waterworks 2/2018
Pipe system construction control and water quality control 1/2018
Water production process control 1/2018
Total
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 1

ภาพการจัดหลักสูตรอบรมให้บุคลากรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปา ปีงบประมาณ 2561

Photos of training courses for local waterworks staff, fiscal year 2018
เชียงราย

ประจวบคีรีขันธ์

นครราชสีมา

ชลบุรี

4. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมอยู่ในระดับ 4.65

4. Participants’ satisfaction score at 4.65

จากการจัดฝึกอบรมหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการประปาให้แก่
บุคลากรท้องถิน่ ทัง้ สิน้ 4 ครัง้ ปรากฏว่าได้ระดับคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.65 ดังตาราง

Following the 4 training courses for local waterworks
staff, the satisfaction score was at 4.65/5 on average,
as shown in the table below:

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ปีงบประมาณ 2561

Participants’ satisfaction score, fiscal year 2018
ล�ำดับ

หลักสูตร

1
2
3
4

ระบบควบคุมอัตโนมัติและอุปกรณ์ ไฟฟ้าในงานประปา (ขั้นสูง) รุ่นที่ 1/2561
ระบบควบคุมอัตโนมัติและอุปกรณ์ ไฟฟ้าในงานประปา (ขั้นสูง) รุ่นที่ 2/2561
การควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปาและการตรวจสอบควบคุมคุณภาพน�้ำ รุ่นที่ 1/2561
การควบคุมกระบวนการผลิตน�้ำประปา รุ่นที่ 1/2561
เฉลี่ย

No.

Course

1
2
3
4

44

Advanced automatic control system and electric tools in waterworks 1/2018
Advanced automatic control system and electric tools in waterworks 2/2018
Pipe system construction control and water quality control 1/2018
Water production process control 1/2018
Average score

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

จังหวัด
เชียงราย
นครราชสีมา
ประจวบคีรีขันธ์
ชลบุรี

Venue
Chiang Rai
Nakhon Ratchasima
Prachuap Khiri Khan
Chonburi

ระดับความพึงพอใจ
4.54
4.67
4.77
4.61
4.65

Satisfaction score
(out of 5)
4.54
4.67
4.77
4.61
4.65
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5. จัดหลักสูตร/กิจกรรม ที่พัฒนาร่วมกับหน่วยงาน		
ความร่วมมือต่างๆ จ�ำนวน 1 หลักสูตร

5. A Collaboration Course with East Water

ด� ำ เนิ น การจั ด หลั ก สู ต รอบรมและศึ ก ษาดู ง าน ระบบผลิ ต
น�้ำประปาด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 โดย
การประสานงานความร่วมมือระหว่างการประปานครหลวงและบริษทั
จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
East Water ทั้งนี้ นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้าง
ให้เกียรติเป็นหัวหน้าทีมพนักงานสายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง
จ�ำนวน 44 คน เข้าดูงานดังกล่าว ณ พื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

A joint collaboration between MWA and Eastern Water
Resources Development and Management PLC (East Water)
in organizing a training course and study visit on waterworks
production using Membrane Technology was held at
Provincial Waterworks Authority, Bangpakong Branch,
Chacheongsao. The delegation of 44 Engineering and
Construction members of staff was led by Mr. Kavee Areekul,
Deputy Governor (Engineering and Construction).

ภาพการอบรมและศึกษาดูงาน ระบบผลิตน�้ำประปาด้วยเทคโนโลยีเมมเบรน
Pic: training course and study visit on waterworks
production using Membrane Technology

6. พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ จ�ำนวน 1 หลักสูตร

6. A development of English waterworks curriculum

ด�ำเนินการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตร Water
Distribution System โดยเนือ้ หาวิชาเกีย่ วข้องกับกระบวนการส่งจ่าย
น�ำ้ ให้แก่ผใู้ ช้นำ�้ รวมทัง้ ระบบแผนทีท่ จี่ ะมาช่วยในกระบวนการท�ำงาน
ดังกล่าวให้สะดวกยิ่งขึ้น โดยหัวข้อวิชาของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีดังนี้

One course on Water Distribution System was
developed in English. The content covered Water
Distribution System, as well as Mapping System to
facilitate the process. The curriculum consisted of the
following topics:

No.
1
2
3
4
5
6

Topic
Mapping System
Piping Design, Construction and Maintenance
Isolated Water Distribution System (DMA)          
Water Leakage Detection
Meter reading and water rate collection system
Safety Management, Hygiene and Sanitation

Hrs.
6
3
3
6
6
6
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ผลการด�ำเนินงาน
ด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (RDI)
P erfo rma nce Results : RDI

กองวิ จั ย พั ฒ นาและนวั ต กรรม ฝ่ า ยพั ฒ นาวิ ช าการประปา
ได้ ด� ำ เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ส ถาบั น พั ฒ นาวิ ช าการประปา
พ.ศ. 2560-2564 ในยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุน การสร้างงานวิจัย
พัฒนา และนวัตกรรม ด้านกิจการประปา สู่ความเป็นเลิศ (RDI) ดังนี้

The Innovation and Development Division, Waterworks
Academic Development Department, has implemented the
M-WIT Operation Strategy 2017-2021, Strategy 4 : Supporting
the waterworks research, development and innovation
towards excellence (RDI) as follows:

กลยุทธ์ที่ 1					
การน�ำองค์กรเพื่อการสร้างนวัตกรรม

Strategy 1 					
Leading the innovative organization

เป้าหมายที่ 1 ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมโดยตรง		
กับองค์กรเพื่อการสร้างนวัตกรรม

Goal 1 : Chief executive is engaged Directly with 		
the organization to create the innovation.

การด�ำเนินงาน :
1. ผู้บริหารระดับสูงเป็นกรรมการตัดสินโครงการประกวด
ผลงานจัดการความรู้ พัฒนากระบวนงาน และนวัตกรรม พิจารณา
ประเมิน คัดเลือกผลงาน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
2. ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมโครงการ 1 นวัตกรรม 1 สายงาน
ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ ว ่ า การ ผลั ก ดั น ให้ บุ ค ลากรสร้ า งผลงานนวั ต กรรมที่ เ ป็ น
ประโยชน์กับกิจการประปา
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ส ถ า บั น พั ฒ น า วิ ช า ก า ร ป ร ะ ป า

Operation/Achievement :
1. High-level executives are judges in knowledge
management, work process improvement project and
innovation contest; assess and select projects, and give
recommendations for improvement.
2. High-level executives join “One Innovation
One Assistant Governor Work Line” project, encouraging
members of staff to create innovations benefiting
waterworks business
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3. ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ที่ เ ข้ า ไปมี ส ่ ว นร่ ว มในการขั บ เคลื่ อ น
นวั ต กรรมในฐานะคณะกรรมการในชุ ด ต่ า งๆ ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ คณะท�ำงานด้าน
งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมถึงคณะกรรมการฯ ย่อยงานต่างๆ
4. ผู้บริหารระดับสูงสื่อสารด้วยตนเอง ในเรื่องการพัฒนา
ปรับปรุงงาน งานวิจยั พัฒนา และการสร้างนวัตกรรม, KM & Innovation
Issue ของ กปน. รวมถึงแนวทางสนับสนุนบุคลากรให้มีการพัฒนา
ปรับปรุงงาน เพือ่ สร้างนวัตกรรม ในการประชุมระดับนโยบาย สายงาน
และหน่วยงาน รวมถึง ในการเข้าร่วมอบรมสัมมนาเปิดหลักสูตร
5. ผู้บริหารระดับสูง ให้รางวัล ยกย่อง ชมเชย บุคลากรที่มี
ผลงานการพัฒนางานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งมีการให้
นโยบาย การพิจารณาโครงการ การร่วมพิธีมอบรางวัล และกล่าวค�ำ
ยกย่อง ชมเชย ในการประชุมระดับต่างๆ

3. High-level executives involved in driving innovations
as members of various sets of committee, including KM/LO
Committee, RDI Working Group, and other sub-committees.
4. High-level executives directly communicate on the
matters of MWA work improvement, RDI, KM & Innovation
Issues, as well as providing guidelines on how to support
members of staff to improve work to create innovations,
during meetings at all levels (policy, work line, and work units),
including seminars and training courses.
5. High-level executives praise and reward staff who
present RDI work. This includes policy guideline, project
consideration, award ceremony attendance, and verbal praise
in meetings at all levels.
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เป้าหมายที่ 2 การประเมินการสื่อสารด้านวัตกรรม		
ของผู้บริหารระดับสูง
กองวิจยั พัฒนาและนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา ได้ดำ� เนิน
การส�ำรวจการรับรู้การน�ำองค์กรในด้านการสื่อสารด้านนวัตกรรม
ปี 2561 โดยได้ค่าเฉลี่ย 3.830 (ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง
มีความเห็นด้วยมาก)

ภาพที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการน�ำองค์กรของผู้น�ำระดับสูง
Figure 8: average value of opinions with regards to leadership behavior of
high-level executives
3.95

3.931

3.9

3.883

3.85

Goal 2 : Assessment for high-level executives’ 		
innovation communication
The Innovation and Development Division, Waterworks
Academic Development Department, took surveys on
awareness of the organization’s implementation of
innovation communications in the year 2018. The average
value was 3.830. (Average value3.41-4.20 means strongly
agree.)

3.830
3.817
3.801

3.8
3.754

3.75
3.7
3.65

พฤติกรรมการน�ำองค์กรของผู้น�ำระดับสูง

ค่าเฉลี่ย
คะแนน
ความคิดเห็น

วิสัยทัศน์ และค่านิยม
Vision and values

การปฏิบัติตนตามกฎหมายและจริยธรรม
Compliance with laws and ethics

การสื่อสาร
Communication

การจัดกิจกรรมในองค์กร
Corporate events organization

การสนับสนุนชุมชน
Community support

การสื่อสารด้านนวัตกรรม
Innovation communication

opinions with regards to leadership

average
value of
opinions

3,830

Innovation Communication

3,830

ผู้น�ำระดับสูงได้มีการถ่ายทอดสดนโยบายด้านการปรับปรุง
พัฒนา และการสร้างนวัตกรรม

3,842

High-level executives share policies on innovation
development and creation

3,842

ผู้น�ำระดับสูงมีการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวจูงใจส่งเสริมพนักงาน
ให้มขี วัญก�ำลังใจทีด่ ี รวมถึงสนับสนุนให้มกี ารริเริม่ สร้างสรรค์
ไอเดียในการปรับปรุงพัฒนาและสร้างนวัตกรรม

3,838

High-level executives communicate to motivate
employees to have good morale, as well as to encourage
new ideas for innovation development and creation

3,838

ผู้น�ำระดับสูงน�ำประเด็นในด้านนวัตกรรม (Innovation Issue
ซึ่งประกอบไปด้วย การลดอัตราน�้ำสูญเสียด้านคุณภาพน�้ำ 
(Water Safety Plan) และ Digital MWA มาสือ่ สารกับพนักงาน)

3,879

High-level executives communicate with employees
on innovation issues, including water loss reduction,
Water Safety Plan and Digital MWA

3,879

การสื่อสารด้านนวัตกรรม

ผู้น�ำระดับสูงได้สื่อสารด้านการปรับปรุงพัฒนา และการสร้าง
นวัตกรรมผ่านช่องทาง
• การประชุมระดับสายงาน (รับฟังในการประชุม/รายงาน
สรุปการประชุม)

3,834

• Meetings at the Work Line level (attendance
meeting report summary)

3,834

• แถลงผลการด�ำเนินงานและการประชุมระดับนโยบาย
(รับฟังในการประชุม/ดูจาก Live สด/รายงานสรุปการ
ประชุม)

3,825

• Releasing information on performance reports
and policy-level meetings (attendance/
live broadcast/ meeting report summary)

3,825

• การตรวจเยี่ ย มหน่ ว ยงาน/การพู ด คุ ย แบบไม่ เ ป็ น
ทางการ

3,802

• Department visit/ informal talk

3,802

• การอบรม ปฐมนิเทศ การสัมมนา

3,807

• Trainings/ orientations/ seminars

3,807

ท่านรับทราบและเข้าใจถึงประเด็นทีผ่ บู้ ริหารระดับสูง สือ่ สารใน
ด้านการปรับปรุงพัฒนา และการสร้างนวัตกรรม
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High-level executives communicate issues on innovation
development and creation via the following channels

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

3,813

You acknowledge and understand the issues
communicated by high-level executives on innovation
development and creation

3,813

ANNUAL REPORT 2018

เป้าหมายที่ 3 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากหน่วยงาน		
ระดับผู้ช่วยผู้ว่าการ

Goal 3 : entries submitted for the contest from 		
Assistant Governor work line

กปน. จัดท�ำโครงการ 1 นวัตกรรม 1 สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ
ซึ่งในปี 2561 สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการส่งในโครงการประกวดนวัตกรรม
ทั้งหมด 31 โครงการ

The innovation category under “One Innovation One
Assistant Governor Work Line”. In 2018, Assistant Governor
work line was submitted 31 projects in total, including:
1. 8 inventions

โดยแบ่งเป็น

2. 11 other innovations

1. ประเภทนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 8 โครงการ

3. 12 innovation project proposals

2. ประเภทนวัตกรรมอื่นๆ 11 โครงการ
3. ประเภทข้อเสนอโครงการนวัตกรรม 12 โครงการ
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Strategy 2 						
Encouraging employees to participate in 		
continuous improvement of the Operating
Process to promote innovation
Goal 1 : The creating mechanism to encourage
employees to contribute to the improvement 		
of the operating processes.

กลยุทธ์ที่ 2 					
สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง		
เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
เป้าหมายที่ 1 สร้างกลไกที่สนับสนุนให้พนักงาน		
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
การด�ำเนินงาน : ด�ำเนินการสร้างกลไกแล้วเสร็จ จากแผนแม่บท
การวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม การประปานครหลวง พ.ศ. 2560-2564
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 พั ฒ นาระบบที่ ส นั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
โดยจัดเป็นโครงการการสร้างการมีส่วนร่วมในการน�ำเสนอไอเดีย
แนวคิดในการปรับปรุงงาน และการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย
KAIZEN และได้มกี ารจัดอบรมให้กบั บุคลากรภายใน กปน. ได้มสี ว่ นร่วม
ในการน� ำ เสนอไอเดี ย แนวคิ ด ผ่ า นระบบ i-connex จากนั้ น
ผู้บังคับบัญชาของผู้เสนอแนวคิดเข้าตรวจสอบในระบบ และ ฝพป.
ด�ำเนินการคัดเลือก 20 แนวคิด และด�ำเนินการแผยแพร่แนวคิด
ทีม่ ศี กั ยภาพในบูธสถาบันพัฒนาวิชาการประปา ในงานสัปดาห์วชิ าการ
กปน. 2561 พร้อมกันนี้น�ำแนวคิดเสนอเข้าคณะ KM เพื่อทราบและ
ผลักดันสู่การพัฒนาจริงต่อไป

เป้าหมายที่ 2 สนับสนุนให้พนักงานน�ำเสนอเพือ่ การปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน
ในปี 2561 ฝพป. สามารถรวบรวมแนวคิดได้ทงั้ หมด 677 แนวคิด

เป้าหมายที่ 3 คัดเลือกไอเดีย/แนวคิดที่มีศักยภาพ หรือ
จ�ำนวนไอเดีย/แนวคิดที่ถูกพัฒนาเป็นนวัตกรรม
การด�ำเนินงาน : จากแนวคิดทั้งหมด ฝพป. ได้ด�ำเนินการ
คัดเลือกไอเดียแนวคิดทีม่ ศี กั ยภาพทีส่ ามารถน�ำไปต่อยอดได้แล้วเสร็จ
20 แนวคิด
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Operation/Achievement : Completion of mechanism
creation, based on MWA RDI Master Plan 2017-2021;
Strategy 2 : Development of the system encouraging
employees to contribute to the improvement of the operating
process to promote innovation. A project was organised with
the aim to encourage participants to present ideas for
improving the work by using KAIZEN technique. There was
also a training course for MWA personnels to present ideas
using iconnex system.The ideas presented were examined
by the presenters’ supervisors, and shortlisted to 20 ideas,
which were disseminated at M-WIT Booth during MWA
Academic Fun Fest 2018, as well as presented to KM
Committee for further implementation.

Goal 2 : Encourage employees to recommend for 		
the operating process improvement.
677 ideas were gathered in 2018.

Goal 3 : Select potential concept/idea or 			
the number of ideas/concepts to be further
developed as innovation
Operation/Achievement : 20 potential ideas were
selected and shortlisted for further development

ANNUAL REPORT 2018

กลยุทธ์ที่ 3 						
การสร้างและส่งเสริมงานวิจัย พัฒนา 		
และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ กปน.

Strategy 3 						
Creating and promoting research, development
and innovation to support MWA Strategy

เป้าหมายที่ 1 โครงการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
ที่ ได้รับการอนุมัติ

Goal 1 : approved RDI projects

การด�ำเนินงาน : 5 โครงการ
1. สัญญาที่ กนว. 12/2561 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 โครงการ
พัฒนาและเอกลักษณ์องค์กร กปน. สู่ความเป็นเลิศ โดยหัวหน้า
โครงการ อ. ดร.เอกก์ ภทรธนกุล
2. โครงการระบบวิเคราะห์เสียงน�้ำรั่วด้วยปัญญาประดิษฐ์และ
บริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ผ่ า นเครื อ ข่ า ยคลาวด์ โดยศู น ย์ เ ทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
3. โครงการศึกษาการประเมินผลสัมฤทธิ์มาตรการที่ใช้บริหาร
จัดการความต้องการใช้น�้ำอย่างยั่งยืนของ กปน. โดยมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
4. โครงการพัฒนาแบบจ�ำลอง EPANET เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการแรงดันและคุณภาพน�้ำในระบบท่อประธานและ
ท่อจ่ายน�้ำ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Operation/Achievement : 5 projects
1. Contract No.12/2561, dated 3 July 2018 : Development
of MWA Identity towards excellence. Project leader :
Dr. Ake Pattaratanakun
2. Leak noise analysis system using AI and Cloud network
data management by National Electronics and Computer
Technology Center
3. Study of the assessment of effectiveness of measures
MWA used to manage the demand for sustainable water
by Thammasat University
4. EPANET model development to optimize pressure
and water quality management in the main piping system
and water supply pipelines by Kasetsart University
5. Development of RDI Master Plan by Thailand Institute
of Scientific and Technological Research

5. โครงการจัดท�ำแผนแม่บทด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
ของการประปานครหลวง โดยสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.)
MWA WATERWORKS INSTITUTE OF THAILAND
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เป้าหมายที่ 2 บทความวิชาการที่ ได้นำ� เสนอในเวทีระดับชาติ
หรือนานาชาติ หรือ ได้รับการตีพิมพ์

Goal 2 : The articles presented in national or
international forums or published

ส�ำหรับในปีงบประมาณ 2561 มีบทความที่ได้น�ำเสนอใน
เวทีระดับชาติและนานาชาติจ�ำนวนทั้งสิ้น 11 ผลงาน ดังนี้

11 articles in total in 2018 were presented in International
forumor published :

1. บทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
เรื่อง Various Application of MWA Water Treatment Sludge
and Sludge Management น�ำเสนอในงาน The 5th International
Conference on Engineering and Environment ณ โรงแรม
อโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ในวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560
น�ำเสนอโดย น.ส.นลินี จ�ำนงค์พล วิศวกร 6 กองวิชาการประปา
ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา
2. บทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
เรื่อง Approach for Total Productive Maintenance Evaluation
in Water Productivity: A Case Study at Mahasawat Water
Treatment Plant น� ำ เสนอในงาน The 8 th World Gene
Convention 2017 ณ เมืองมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่
13-15 พฤศจิกายน 2560 โดย นายสรพล กิจศิริสิน วิศวกร 4
กองนวัตกรรมและพัฒนา ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา
3. บทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง
Water Pipe Asset Management with Enterprise GIS น�ำเสนอ
ในงาน GEOINFOTECH 2018 and Sirindhorn Conference on
Geoinformatics 2018 (Gistda) ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรม
เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 โดย
นายปัญญาวัฒน์ ศิริธรรม วิศวกร 5 ส่วนพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1
ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์
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1. “Various Application of MWA Water Treatment Sludge
and Sludge Management” presented at the 5th International
Conference on Engineering and Environment, held at Anoma
Grand Hotel, Bangkok, Thailand, 1-3November 2017, by
Miss Nalinee Jumnongpol, Engineer Level 6, Waterworks
Academic Division, Waterworks Academic Development
Department
2. “Approach for Total Productive Maintenance
Evaluation in Water Productivity: A Case Study at Mahasawat
Water Treatment Plant”, presented at the 8th World Gene
Convention 2017, held in Macao, China, 13-15November 2017
by Mr. Soraphon Kigsirisin, Engineer Level 4, Innovation and
Development Division, Waterworks Academic Development
Department
3. “Water Pipe Asset Management with Enterprise GIS”,
presented at GEOINFOTECH 2018 and Sirindhorn
Conference on Geoinformatics 2018 (Gistda), held at
Vayupak Convention Center, Centra by Centara, Government
Complex and Convention Center, Chaengwattana, Bangkok,
Thailand, 1-2February 2018, by Mr. Panyawat Sirithum,
Engineer Level 5, Geographic Information Development
Section 1, Engineering Standard and Geographic Information
Department
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4. บทความทางวิ ช าการระดั บ นานาชาติ (International
Journal) เรื่อง Electrical Load Demand of Water Treatment
Plant Profiled by Using K-Mean Clustering Algorithm
with Reliability Consideration น� ำ เสนอในงาน 2018
7th International Conference on Industrial Technology and
Management (ICITM 2018) (อยู่ในฐานข้อมูล EI, Scopus และ
IEEE) ณ St Anne’s College มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด (University
of Oxford) สหราชอาณาจักร ในวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 โดย
นายสรพล กิจศิริสิน วิศวกร 4 กองนวัตกรรมและพัฒนา ฝ่ายพัฒนา
วิชาการประปา และบทความได้ถูกเชิญและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติใน International Journal of Electrical Energy
5. บทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
เรื่อง The Case Study in Leak Detection by Using Satellitebased Technology: Metropolitan Waterworks Authority
(Thailand) น�ำเสนอในงาน the IWA Water Loss 2018 Conference
ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 ณ Century City Conference
Centre and Hotel เมือง Cape Town ประเทศแอฟริกาใต้ น�ำเสนอ
โดย นายบุญลือ สิงห์บุบผา วศ.5 สวส.กวท.ฝจส.
6. บทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
เรื่อง Development of Green Construction Material from
MWA Water Treatment Sludge น�ำเสนอในงาน 3rd International
Conference on Civil Structural and Transportation Engineering
(ICCSTE’ 18) ณ the Americana Conference Resort, Spa &
Waterpark, Niagara Falls ประเทศแคนาดา ในวันที่ 10-12 มิถนุ ายน
2561 น�ำเสนอโดย น.ส.นลินี จ�ำนงค์พล วศ.6 กวช.ฝพป.
7. บทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
เรือ่ ง Utilization of the Natural Rubber for Pipe Rehabilitation
Construction in Urban Area น�ำเสนอในงาน 3rd International
Conference on Civil Structural and Transportation Engineering
(ICCSTE’ 18) ณ the Americana Conference Resort, Spa &
Waterpark, Niagara Falls ประเทศแคนาดา ในวันที่ 10-12 มิถนุ ายน
2561 น�ำเสนอโดย นายอธี อัมพรายน์ วศ.7 ชวก.(ก)
8. บทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
เรื่อง The knowledge development in flood risk reduction :
A case study of Metropolitan Waterworks Authority, Thailand
ณ เมือง Palermo ประเทศอิตาลี ในวันที่ 1-6 กรกฎาคม 2561
น�ำเสนอโดย น.ส.อุดมลักษณ์ เจริญเวียงเวชกิจ วศ.6 กตค.ฝตล.

4. “Electrical Load Demand of Water Treatment Plant
Profiled by Using K-Mean Clustering Algorithm with
Reliability Consideration”, presented at the 7th International
Conference on Industrial Technology and Management (ICITM
2018) (EI database, Scopus and IEEE) at St Anne’s College,
University of Oxford, UK, 7-9March 2018 by Mr. Soraphon
Kigsirisin, Engineer Level 4, Innovation and Development
Division, Waterworks Academic Development. Department.
The article was also published in International Journal of
Electrical Energy
5. “The Case Study in Leak Detection by Using Satellitebased Technology: Metropolitan Waterworks Authority
(Thailand)”, presented at the IWA Water Loss 2018
Conference, 7-9May 2018, at Century City Conference Centre
and Hotel,Cape Town, South Africa, by Mr. Boonlue
Singbubpha, Engineer Level 5, Water Loss Management
Department
6. “Development of Green Construction Material from
MWA Water Treatment Sludge”, presented at the 3 rd
International Conference on Civil Structural and
Transportation Engineering (ICCSTE’ 18), at the Americana
Conference Resort, Spa & Waterpark, Niagara Falls, Canada,
10-12 June 2018, by Miss Nalinee Jumnongpol, Engineer
Level 6, Waterworks Academic Division, Waterworks
Academic Development Department
7. “Utilization of the Natural Rubber for Pipe
Rehabilitation Construction in Urban Area”, presented
at the 3rd International Conference on Civil Structural and
Transportation Engineering (ICCSTE’ 18), at the Americana
Conference Resort, Spa & Waterpark, Niagara Falls, Canada,
10-12June 2018, by Mr. Atee Amprai, Engineer Level 7,
Deputy Governor (Western Services)
8. “The knowledge development in flood risk reduction:
A case study of Metropolitan Waterworks Authority, Thailand”,
presented at Palermo, Italy, 1-6July 2018, by Miss Udomluck
Charoenveangvechakij, Engineer Level 6, Core Business
Audit Department
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9. บทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
เรื่อง Monitoring and Evaluation Surface Water Quality using
Water Quality Index for Water Supply Production in Thailand
น�ำเสนอในงาน Singapore International Water Week (SIWW 2018)
ในวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2561 ณ Sands Expo and Convention
Center, Marina Bay Sands ประเทศสิ ง คโปร์ น� ำ เสนอโดย
น.ส.ชลธิชา หอละเอียด นว.5 สนต.กฝน.ฝคภ.
10. บทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
เรื่อง Implementation of HACCP In Mahasawat Water
Treatment Plant, Thailand For Safety Water น�ำเสนอในงาน
IWA World Water Congress & Exhibition 2018 ในระหว่างวันที่
16-21 กันยายน 2561 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น น�ำเสนอโดย
นายเฉลิมเกียรติ ทับทิมศรี หน.สคบ.ฝมธ.
11. บทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
เรื่อง Uplifting of Free Residual Chlorine (FRC) in Distribution
System of Bangkok Tap Water, Thailand น�ำเสนอในงาน IWA
World Water Congress & Exhibition 2018 ในระหว่างวันที่ 16-21
กันยายน 2561 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญีป่ นุ่ น�ำเสนอโดย นายพิพฒ
ั น์
บริบาลนุกูล นว.3 กบน.ฝคภ.

เป้าหมายที่ 3 การส่งผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
เข้าประกวดในระดับชาติ/นานาชาติ
ส�ำหรับในปีงบประมาณ 2561 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ส่งเข้าประกวดจ�ำนวนทั้งสิ้น 2 ผลงาน คือ
1. “เสียงเสนาะ” (Leakage Yard on Cyber) เข้าประกวดในงาน
International Innovation 2017 ทีป่ ระเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2. Add Space ในงาน Thailand Kaizen Award 2018
จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยได้รับรางวัล
(Golden Award) ประเภท Genba Kaizen
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9. “Monitoring and Evaluation Surface Water Quality
using Water Quality Index for Water Supply Production in
Thailand”, presented at Singapore International Water Week
(SIWW 2018), 8-12July 2018, at Sands Expo and Convention
Center, Marina Bay Sands, Singapore, by Miss Cholthicha
Horla-iad, Scientist Level 5, Water Quality Department
10. “Implementation of HACCP In Mahasawat Water
Treatment Plant, Thailand For Safety Water”, presented at
IWA World Water Congress & Exhibition 2018, 16-21
September 2018, at Tokyo, Japan, by Mr. Chalermkiat
Tubtimsri, Chief of Production System Water Quality Analysis
Section, Mahasawat and Thon Buri Water Treatment Plant
Department
11. “Uplifting of Free Residual Chlorine (FRC) in
Distribution System of Bangkok Tap Water, Thailand”,
presented at IWA World Water Congress & Exhibition 2018,
16-21September 2018, at Tokyo, Japan, by Mr. Piphat
Boribannukul, Scientist Level 3, Water Quality Department

Goal 3 : The RDI entries submitted to national/
International contest
2 entries in total in the fiscal year 2018
1.”Leakage Yard on Cyber” was submitted at
International Innovation 2017, China
2. “Add Space” was submitted at Thailand Kaizen Award
2018, hosted by Technology Promotion Association
(Thailand-Japan), winning the Golden Award in Genba Kaizen
Category
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เป้าหมายที่ 4 การจัดการศึกษาดูงาน การประชุม และสัมมนา
การด�ำเนินงาน : กนว.ฝพป. ได้ด�ำเนินการจัดการศึกษาดูงาน
ประชุม สัมมนา แล้วเสร็จ จ�ำนวน 9 ครั้ง
1. หลักสูตรพัฒนาแนวคิดการปรับปรุงงานด้วยวิถี Kaizen
จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) วันที่ 15 พฤศจิกายน
2560 ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานีเอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
2. โครงการจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติเรื่อง ความสัมพันธ์
ไทย-ญี่ปุ่นระดับท้องถิ่น วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษาฯ มธ. รังสิต
3. โครงการศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ในโรงงานบ�ำบัดน�้ำเสีย วันที่ 26 มกราคม 2561 ณ โรงบ�ำบัดน�้ำเสีย
เฟส 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัด ชลบุรี
4. ร่วมการประชุมสัมมนาในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�ำปี 2561
วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
5. ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางการฝึก
สุนัขทหารในการหาท่อแตกรั่ว วันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ศูนย์การ
สุนัขทหาร อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
6. ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการประกวดผลงานเพื่อสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ปี 2560 เข้าศึกษาดูงานด้านการประปา ณ
ประเทศเวียดนาม วันที่ 25 มิถุนายน 2561 การประปาเมืองเว้
HueWaco
7. การศึกษาดูงานเครื่องมือ JH RustScale Ionizer เข้าศึกษา
ดู ง านศึ ก ษาอุ ป กรณ์ เ พื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นงานท่ อ ประปา เมื่ อ วั น ที่
26 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร สก. (สิริกิติ์) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
8. ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561
(Thailand Research Expo 2018) วันที่ 9-13 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมเซ็ น ทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั น เซ็ น เตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
9. ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Thailand Kaizen Award
วันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ณ ไบเทคบางนา

Goal 4 : The study visits, meetings, and seminars
Operation/Achievement : The Innovation and
Development Division, Waterworks Academic Development
Department arranged 9 study visits, meetings, and seminars
in total
1. Training course on Kaizen method for work
improvement, hosted by Technology Promotion Association
(Thailand-Japan), 15 November 2017, at Bussarakham Room,
Avani at Atrium Hotel, New Petchburi Road
2. International seminar “Thailand-Japan Relations at
the local level”, 16 November 2017, Institute of East Asian
Studies, Thammasat University (Rangsit Campus)
3. Study visit on solar power applications in the
wastewater treatment plant, 26 January 2018, at Wastewater
treatment plant, phase 4, Amata Nakorn Industrial Estate,
Chonburi
4. Seminar session on Inventor Day 2018, 2-6 February
2018, at Event Hall 98-99, BITEC Bangna, Bangkok
5. Consultation meeting on military dog training in
finding broken pipes, 23 April 2018, at Military Dog Center,
Pak Chong, Nakhon Ratchasima
6. Winners from the Learning Organization Contest 2017
attended a waterworks study visit in Vietnam, on 25 June 2018,
at HueWaco
7. Study visit “JH RustScale Ionizer” tool for waterworks
application, 26 July 2018, at Sirikit Building, Chulalongkorn
Hospital
8. Exhibition at Thailand Research Expo 2018,
9-13 August 2018, at Centara Grand and Bangkok Convention
Center, Central World, Bangkok
9. Exhibition at Thailand Kaizen Award, 29-31 August
2018, at BITEC Bangna
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กลยุทธ์ที่ 4 						
การส่งเสริมการน�ำผลงานวิจัย พัฒนา 		
และนวัตกรรมที่มีศักยภาพไปใช้งานจริง

Strategy 4 						
Promoting potential research, development
and innovation to practical use

เป้าหมายที่ 1 การด�ำเนินการตามแผนงาน กิจกรรม หรือ
โครงการส�ำหรับโครงการขยายผลการน�ำนวัตกรรม		
ไปใช้งาน (INNO Market)

Goal 1 : the implementation of a plan, activity, 		
or project for the expansion of innovation practice	
(INNO Market)

การด�ำเนินงาน : ปีงบประมาณ 2561 ได้ด�ำเนินการดังนี้
1. คัดเลือกผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ที่มีศักยภาพ
น�ำไปใช้งาน
2. จัดท�ำรายละเอียดผลงานที่ผ่านการคัดเลือก
3. ประชาสั ม พั นธ์ โ ครงการ Inno Market และสอบถาม
ไปยังหน่วยงาน
4. รวบรวมข้อมูลความต้องการของหน่วยงาน โดยมีจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 3 ผลงาน คือ
4.1 อุปกรณ์เพิ่มช่องว่างในการบ�ำรุงรักษามาตร 		
(Add Space)
4.2 จัดท�ำอุปกรณ์อุดปลั๊ก (มหาอุด)
4.3 อุปกรณ์มาตรวัดความดันแบบบันทึกค่า 		
(Pressure Data Logger)
5. สรุปรายงานผลเพื่อจะขอผลอนุมัติงบประมาณ มีจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 2 ผลงาน คือ
5.1 อุปกรณ์เพิ่มช่องว่างในการบ�ำรุงรักษามาตร 		
(Add Space)
5.2 จัดท�ำอุปกรณ์อุดปลั๊ก (มหาอุด)
56
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Operation/Achievement : the fiscal year 2018
1. Selection of potential research, development and
innovations
2. Preparation of detailed information of selected entries
3. Inno Market PR work and send requirment form
to units
4. Collection of requirements of related units for
3 entries:
4.1 Add Space
4.2 Super Plug
4.3 Pressure Data Logger
5. Summary report for funding approval for 2 entries:
5.1 Add Space
5.2 Super Plug
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ฝพป. คัดเลือกผลงาน
Entries selected by ฝพป.

สอบถามและรวบรวมความต้องการ
ใช้งานจากหน่วยงานต่าง ๆ
Inquire and gather requirements
from departments

ขอความเห็นชอบ
คณะท�ำงานด้านงานวิจัยฯ
Seek for approval from
Working Group on Research

ขออนุมัติงบประมาณและ
จ้างผลิตอุปกรณ์
Request budget approval
and procurement

ผ่านการประเมิน/Evaluation
น�ำเสนอ Steering Comittee/ผวก.
เพื่อพิจารณาสั่งการให้ก�ำหนดเป็น
มาตรฐานการท�ำงาน
Present to Steering Committee/
Governor for consideration before
approving as work standard

ขอความเห็นชอบ
คณะท�ำงานด้านงานวิจัยฯ
Seek for approval from
Working Group on Research

ติดตามและประเมินผลการใช้งาน
Monitor and evaluate
ไม่ผ่านการประเมิน

ขออนุมัติงบประมาณและ
จ้างผลิตอุปกรณ์
Request budget approval
and procurement

ส่งมอบหน่วยงานอื่น ๆ น�ำไปใช้งาน
Deliver to other departments

เป้าหมายที่ 2 ผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม		
ที่แล้วเสร็จน�ำไปต่อยอดใช้จริงหรือใช้ในรูปแบบอื่นๆ
การด�ำเนินงาน : ปีงบประมาณ 2561 มีงานวิจัย/นวัตกรรม
ที่น�ำไปต่อยอดใช้งานจริงจ�ำนวนทั้งสิ้น 4 ผลงาน คือ

ส่งมอบหน่วยงานที่มี
ความต้องการน�ำไปใช้งาน
Deliver to departments
as required

Evaluation failed

ส่งผลการประเมินให้เจ้าของผลงาน
น�ำไปพัฒนาปรับปรุงผลงาน
Submit evaluation result to
creator for improvement

ขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สิน/
โอนครุภัณฑ์
Property
registration/
equipment
transfer

ฝพป. ติดตามผลการพัฒนา
ปรับปรุงผลงาน
ฝพป. monitors the improvement

Goal 2 : completed research, development, 			
and innovations that have been further developed 		
or used in other forms
Operation/Achievement : 4 entries in total in the fiscal
year 2018

1. หุ่นยนต์ด�ำน�้ำส�ำรวจภายในท่อประปา (ไกรทอง แฟมิลี่)
Diving robot for internal pipe survey (Kraitong Family)

2. อุปกรณ์เครื่องมือเก็บตัวอย่างน�้ำในระดับก้นถัง (โซดาดึง 2010)
Tool for collecting water samples at the bottom
of the water tank (Soda Dueng2010)

3. อุปกรณ์ประแจเปิดปิดประตูน�้ำ
แบบก�ำหนดทิศทางได้ (ไม้ก๊อกแก๊ก)
One-Way Valve Key (Mai Gog Gaek)

4. อุปกรณ์เปิดปิดประตูน�้ำโดยการใช้นวัตกรรม
ในการปรับเปลี่ยน (ซองคิท)
Foldable Valve Key (Song Kit)

MWA WATERWORKS INSTITUTE OF THAILAND

57

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 1

ผลการด�ำเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
P erf orma nce ResultS
: K n ow l edge M a na gement (KM )

ในปี 2561 การด�ำเนินงานด้านบริหารจัดการองค์ความรู้
ได้เน้นเรื่อง การขยายผลงานด้าน KM ซึ่งได้แก่ การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การใช้งานระบบ KM และการน�ำ KM
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ หรือการ
ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานขององค์กร และปรับปรุงผลการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในส่วนนี้เป็นการขยายผลการน�ำ KM ไปใช้ให้ทั่วทั้งองค์กร
โดยให้บุคลากรทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประกอบด้วย
1) การก�ำหนดองค์ความรู้ที่ส�ำคัญเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์องค์กร
•
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ก�ำหนด ประเด็นความรู้ (Knowledge Issue) เพื่อใช้เป็น
หัวข้อที่ กปน. ก�ำหนดเป็นเป้าหมายเดียวกัน และให้ความ
ส�ำคัญเป็นพิเศษในปี 2561 ซึ่งได้แก่ การบริหารจัดการน�้ำ
สูญเสีย Water Safety Plan (WSP) และ Digital MWA
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In 2018, knowledge management operations focused
on the expansion of KM work, including the participation of
members of staff in exchanging knowledge, using the KM
system and applying KM to improve the products and
services, or improving the work processes of the organization
and key performance. The details are as follows:

1. Participation of members of staff
in the exchange of knowledge
To extend the results of KM throughout the organization,
all departments involved in the exchange of knowledge:
1) Assigning key knowledge issues associated with
corporate strategy
•

Assigning common knowledge issues which are
the focus of MWA in 2018 such as water loss
management, WSP, and Digital MWA
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Facilitator & Coverage
98%

300

100%

93%

250

95%

200

90%

256

150
100
50

85%

80%

97

80%

134

75%

2) Driving the KM process across the organization
through KM working groups of all the work lines, with clearer
and more concentrated directions. Activities were defined in
accordance with the Work Line KM Work Plan (derived from
KM Master Plan for thorough implementation).

2) การขั บ เคลื่ อ นกระบวนการ KM ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รผ่ า น
คณะท�ำงาน KM ของทุกสายงาน ซึ่งมีการด�ำเนินงานอย่างมีทิศทาง
ชัดเจนและเข้มข้นยิ่งขึ้น โดยมีการก�ำหนดกิจกรรมตามแผนงาน
ด้านการจัดการความรูป้ ระจ�ำสายงาน ซึง่ ถ่ายทอดมาจาก KM Master
Plan สู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึง
3) การส่งเสริมต่างๆ เช่น การส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งยังคง
ท�ำอย่างต่อเนื่อง และมีการเพิ่มเวทีประกวดคือ Thailand Kaizen
Award
4) เพิ่ ม จ� ำ นวนนั ก จั ด การความรู ้ ใ นหน่ ว ยงานระดั บ ฝ่ า ย
(กว่า 250 คน ครอบคลุม 98% ของจ�ำนวนหน่วยงาน) ซึ่งนักจัดการ
ความรู้เป็นผู้มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้
ต่างๆ เพื่อสามารถช่วยหน่วยงานในการระบุ สร้างและแสวงหา และ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ การสร้างนักจัดการความรู้นับเป็นกลไก
ส�ำคัญในการขยายผล และขับเคลื่อน KM ทั่วทั้งองค์กร

3) Continuing to organize promotions, such as contests
and awards, with one additional contest: Thailand Kaizen
Award.
4) Increasing the number of KM facilitators in division
units (over 250 people, covering 98% of units). KM facilitators
have knowledge and skills to use various KM tools to
identify, create, and exchange knowledge. Building KM
facilitators is an important mechanism for expanding and
driving KM across the organization.
5) Enhancing KM facilitators’ skills and abilities (through
3 training courses: KM Camp, Productivity Coach and KM to
Innovation)
6) KM facilitators carried out KM for Productivity
process, together with their department, to review the
organization’s key performance and improve the process,
including improvements by leaps and bounds which lead to
innovations. KM for Productivity process consisted of practice
and knowledge exchange between the departments.
Outstanding processes will be made available as best
practices, while processes that do not follow the indicators
will be made into lessons learnt, 36 in total.

5) เพิ่มทักษะและความสามารถของนักจัดการความรู้ ผ่าน 3
หลักสูตรอบรม KM Camp, Productivity Coach และ KM to
Innovation
6) นักจัดการความรูด้ ำ� เนินกระบวนการ KM for Productivity
ซึง่ ร่วมกับหน่วยงานท�ำการทบทวนผลการด�ำเนินงานส�ำคัญขององค์กร
และน�ำมาปรับปรุงกระบวนงาน รวมถึงการปรับปรุงซึ่งก้าวกระโดด
และน�ำไปสู่นวัตกรรม ทั้งนี้ในกระบวนการ KM for Productivity นี้
จะมีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ Practice และ Knowledge ระหว่างหน่วยงาน
และกระบวนการที่โดดเด่นจากตัวชี้วัดจะถูกจัดท�ำเป็น Best Practice
และกระบวนการที่ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน จัดท�ำเป็น
Lesson Learnt จ�ำนวนทั้งสิ้น 36 ผลงาน
MWA WATERWORKS INSTITUTE OF THAILAND
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ภาพตัวอย่าง วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องอบรม 1201 อาคารศูนย์ฝึกอบรมกลาง สถาบันพัฒนาวิชาการประปา
นายชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวงระดับ 10 ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Water Safety Plan”
ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การพัฒนาพนักงานระดับ 4-5” กลุ่มเทคนิควิชาชีพ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
Photo : Monday 12 December 2017, at 13.00 hrs., at Training Room 1201, Central Training Center Building, M-WIT,
Mr. Chaiwat Vorapeboonpong, MWA Expert 10, delivered a lecture on “Water Safety Plan”
for participants of the training course “Development of Employees level 4-5”, Professional Technical Group, fiscal year 2018

7) การมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ในการถ่ า ยทอด
องค์ความรู้ ประสบการณ์ Good/Best Practice เช่น ผู้บริหารระดับ
รองผู้ว่าการถ่ายทอดความรู้เรื่อง Water Safety Plan และ ถ่ายทอด
ประสบการณ์การใช้ Line@ เพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้า และลด
ข้อร้องเรียน ฯลฯ
8) การจัดตั้งกลุ่ม SGA (Small Group Activities) และการ
จัดโครงการประกวด KM Day สายงาน นอกจากมีการคัดเลือกผลงาน
ยั ง มี ก ารถ่ า ยทอดกระบวนการและเครื่ อ งมื อ การจั ด การความรู ้
ที่เป็นระบบ และเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งองค์กร
9) โครงการประกวดผลงานเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
ประจ�ำปี 2561 เพื่อสนับสนุนในการมีส่วนร่วมสร้าง และรวบรวม
องค์ความรู้ (Explicit-K) ที่สนับสนุนกระบวนการทั้ง Core และ
Supporting ของ กปน.

7) Participation of high-level executives in sharing
knowledge issues, experiences, and good/bad practices
For instance, the Deputy Governor shared knowledge on
Water Safety Plan and experience of using Line@ to improve
customer services and to reduce complaints.
8) Establishing SGA (Small Group Activities) and KM
Day Work Line Contest. This included work selection, along
with sharing of common processes and systematic KM tools.
9) Work contest to create Learning Organization 2018
to encourage employees to create and gather knowledge
issues (EXPLICIT-K) that support MWA’s core and supporting
processes.
10) Sharing of knowledge through various channels by
work line KM facilitators on KM tools (OPL, OPK, OPS).

10) การจั ด การถ่ า ยทอดความรู ้ ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ โดย
นักจัดการความรู้ของสายงาน เรื่อง เครื่องมือในการจัดการความรู้
(OPL, OPK, OPS)

ภาพตัวอย่างการถอดองค์ความรู้จากรองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Photo: knowledge sharing from the Deputy Governor
(Information Technology)
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11) การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ด้ ว ยการใช้ ร ะบบสารสนเทศ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านระบบ i-Connex ซึ่งมีการแลกเปลี่ยน
ทั้งความรู้ และการพัฒนางานตามแนวทาง Kaizen ซึ่งครอบคลุม
ถึงระดับ Individual ทุกหน่วยงาน
12) การถอดบทเรี ย น สร้ า งกิ จ กรรมถ่ า ยทอดความรู ้ จ าก
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่จะเกษียณอายุ ตามแผนอย่างต่อเนื่อง
13) กิ จ กรรมสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรแบ่ ง ปั น องค์ ค วามรู ้ กั บ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

11) Exchanging of knowledge by using the information
system through the I-Connex System, which included the
exchange of knowledge and Kaizen work development
covering all individual levels.
12) Lessons learned and knowledge sharing from
experts or retiring staff
13) Activities to encourage employees to share
knowledge with stakeholders

ตัวอย่างภาพ การจัดท�ำความรู้เพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน�้ำด้อยคุณภาพร่วมกับกรมมลพิษ เป็นการจัดทําองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเฝ้าระวังคุณภาพน�้ำดิบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยรวบรวมความรู้ที่เป็น Tacit (จากนางสาวนงนรา อัตนวานิช และนางอรนุช ตันติสิทธิกร)
และ Explicit ของหน่วยงาน (คู่มือการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพน�้ำภาคสนาม และ คู่มือปฏิบัติการฉุกเฉินน�้ำดิบด้อยคุณภาพ)
Photo: Knowledge sharing to tackle low quality water crisis, in collaboration with Pollution Control Department).
This knowledge issue will be used as a tool to effectively monitor raw water quality, by gathering tacit knowledge
(from Miss Nongnara Atanavanich and Mrs. Oranuch Tuntisitthikorn), and the organization’s explicit knowledge
(water sample and field water quality monitoring handbook and emergency low quality water management handbook)
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ภาพตัวอย่าง การแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานประปาท้องถิ่น และประชาชน

Photo: knowledge exchange between local waterworks authority and the public

ภาพตัวอย่าง การแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานคู่ความร่วมมือจากต่างประเทศ เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น ลาว เวียดนาม ฯลฯ
Photo: knowledge sharing with international partners from Korea, Japan, Laos and Vietnam

ภาพตัวอย่าง การให้ความรู้ด้านงานประปาให้กับประชาชนในชุมชนตาม โครงการช่างประปาเพื่อประชาชน ซึ่งด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

Photo: waterworks knowledge sharing for communities through the long-standing project “MWA Plumbers for People”
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ภาพตัวอย่าง การน�ำหุ่นยนต์ ไกรทอง (หุ่นยนต์รถส�ำรวจท่อรั่ว) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในภารกิจค้นหาทีมหมูป่าฯ โดยมีการออกอากาศ รายการเดินหน้าประเทศไทย ผลงานนวัตกรรมสร้างชาติ 16 ก.ค. 61
Photo: using Kraithong (robot for internal pipe survey), in collaboration with King Mongkut’s University of Technology North Bangkok,
in a search mission for the Wild Boar youth football team. The mission was broadcast on
“Thailand Moves Forward: Nation-Building Innovations” on 16 July 2018

ภาพตัวอย่าง กปน. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบรรยาย เรื่องกระบวนการจัดการความรู้
ให้แก่ คณะท�ำงานด้านการจัดการความรู้ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่ (วันที่ 25 พฤษภาคม 2561)

ภาพตัวอย่าง กิจกรรม KM Day สายงาน 9 สายงาน โดยมีกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้
เรื่อง เครื่องมือด้านการจัดการความรู้ และการน�ำเสนอผลงาน การจัดการความรู้
พัฒนากระบวนงาน และนวัตกรรม เพื่อคัดเลือกผลงานเข้าสู่รอบคัดเลือก
ในโครงการประกวดผลงานเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

Photo: MWA sharing knowledge on KM for KM Working Group,
Lion (Thailand) Co., Ltd. (25 May 2018)

Photo: KM Day 9 Work Lines: knowledge sharing on KM tools
and presentations on KM, work process development, and innovations.
Presentations were then selected to enter the contest to
create Learning Organization

ภาพตัวอย่าง งานสัปดาห์วิชาการ กปน.2561 ประกอบด้วยกิจกรรมการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอก
Photo: MWA Fun Fest 2018: including knowledge sharing from internal and external speakers
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นอกจากนั้นยังมีการให้ความรู้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ตามช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
14) การจัดเวทีถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ เช่น องค์ความรู้
จากการศึกษา Best Practice ในต่างประเทศ เวทีเสวนาทางวิชาการ
ซึ่งด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ตัวอย่าง เช่น

In addition, constant knowledge sharing was carried
out via various channels to relevant stakeholders.
14) Numerous knowledge exchange forums were held
throughout the year, including international best practices,
and seminar sessions such as:

ภาพตัวอย่าง ผวก. ร่วมรับฟัง บุคลากรถ่ายทอดความรู้ และ ประสบการณ์ในหัวข้อ เรื่อง Crisis management of water quality management
เป็นการน�ำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานการประปาโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ระบบผลิตน�้ำแบบแนวราบ และแนวสูง สิ่งที่ควรน�ำมาปรับใช้กับ กปน.
เพื่อน�ำมาพัฒนาปรับปรุงระบบผลิตน�้ำ และสนับสนุนการด�ำเนินการตามแผนน�้ำประปาปลอดภัย
Photo: MWA Governor attended the knowledge sharing seminar on “Crisis Management of Water Quality Management”,
from the study visit to Osaka Water Supply Authority (OWSA) in Japan. The knowledge shared included horizontal and
vertical water production, recommendations to improve MWA water production system and to support MWA Water Safety Plan.

15) รวมถึงการจัดท�ำสือ่ ประชาสัมพันธ์และวารสารความรูต้ า่ งๆ
ตามตัวอย่างในรูปด้านล่าง
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15) PR media production and knowledge journals,
the example of which is shown in the photos below:
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ภาพข้อมูลรวมความรู้และการพัฒนางานที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดแสดงดังกราฟด้านล่าง

Overview of additional knowledge and development of work are shown in the graph below
จ�ำนวนองค์ความรู้
The number of knowledge
Km Camp

Academic Fest

KMtoINNO

Productivity Coach

200
180
53

160

89

120

36
16

100
101

80
60

82
89

40
20

30

30

35

40

2553

2554

2555

2556

28

22

2557

2558

0

40
15
2559

2560

2561

ปี พ.ศ./Year

จ�ำนวนบทความองค์ความรู้บนระบบ i-Connex
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2. การใช้งานระบบ KM
การใช้ระบบ KM ในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
1) จัดท�ำ KM Blog จ�ำนวน 706 ผลงาน โดยบุคลากรสามารถ
เข้ามาดูผังความรู้ในกระบวนการที่ส�ำคัญขององค์กรได้ว่ายังขาด
กระบวนการที่ส�ำคัญตัวไหน เพื่อจัดการความรู้ให้เพียงพอส�ำหรับการ
ปรับปรุงกระบวนงานและสร้างนวัตกรรม (ยังไม่รวมองค์ความรู้
ผูเ้ กษียณ/องค์ความรูผ้ า่ นระบบ i-Connex/องค์ความรูข้ องผูเ้ ชีย่ วชาญ
กปน. และองค์ความรู้จากการอบรมและศึกษาดูงาน/หลักสูตร)

2. KM system use
Using KM system to share knowledge

2) การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยการใช้ ร ะบบสารสนเทศ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านระบบ i-Connex รวมถึงการปรับปรุง
งานตามแนวทาง Kaizen ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วในข้างต้น โดย i-Connex
มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จ�ำนวน 1917 องค์ความรู้ (บุคลากรเป็น
ผู้เขียนบทความ และมีการตรวจสอบความถูกต้องจากหัวหน้างาน
โดยมีการแลกเปลี่ยนแบบสื่อสาร 2 ทาง)
บทความ องค์ ค วามรู ้ และการปรั บ ปรุ ง งาน Kaizen ที่
โดดเด่น จากระบบ i-Connex จะถูกคัดเลือกเพือ่ น�ำมาเผยแพร่ ถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในงานสัปดาห์วิชาการ กปน. 2561
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1) 706 KM works are stored in KM Blog, where
members of staff are able to check the knowledge plan of the
organization to see if there is any important process lacking,
in order to ensure adequate management for process
improvement and creation of innovations (excluding knowledge
of retirees/knowledge through i-Connex system/knowledge
of MWA experts and knowledge from study visits/courses)
2) Knowledge exchange using information technology
through i-Connex system, including the improvement of work
in accordance with the aforementioned Kaizen guidelines.
i-Connex includes 1,917 exchanges of knowledge (written by
members of staff, and reviewed by supervisors, as two-way
communication exchange)
Outstanding articles, knowledge and Kaizen improvement
from i-Connex system were selected for dissemination and
exchange of knowledge during MWA Fun Fest 2018.
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3. Applying KM in improving products and services and
improving the organization’s work process

3. การน�ำ KM ไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนา		
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการหรือการปรับปรุง
กระบวนการท�ำงานขององค์กร
มี ก ารน� ำ ความรู ้ จ าก KM ไปใช้ ใ นการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บริ ก าร และกระบวนการต่ า งๆ โดยมี ก ารศึ ก ษาจาก
องค์ความรู้เดิมที่มีอยู่น�ำไปต่อยอด รวมถึงสร้าง/แสวงหาองค์ความรู้
เพิ่มเติมตาม K-Map
ตัวอย่าง การน�ำ KM ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์
และบริการที่โดดเด่น
ผลงาน Add Space (อุ ป กรณ์ บํ า รุ ง รั ก ษามาตรและ
เปลีย่ นมาตรวัดน�ำ้ ) เป็นหนึง่ ในผลิตภัณฑ์จากกระบวนการ KM for
Productivity ซึ่ ง เป็ น การปรั บ ปรุ ง กระบวนงาน โดยมี ก ารนํ า
องค์ความรู้จากส�ำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการที่ได้เผยแพร่
ความรู้ในระบบ KM มาประยุกต์และต่อยอด จนได้นวัตกรรมที่
ใช้งานได้จริงในปัจจุบัน ซึ่งช่วยลดระยะเวลา และผลกระทบในการ
บํารุงรักษามาตร กรณีที่ต้องมีการถอดและใส่มาตร โดยในปี 2561 นี้
ผลงาน Add Space ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน กปน.เข้าประกวด
ในงาน Thailand Kaizen Award 2018 และได้รับรางวัล Golden
Award ประเภท Genba Kaizen
•

สนับสนุน ตัวชี้วัดที่ส�ำคัญขององค์กร

•

ตัวชี้วัด S.O. S.O.อัตราน�้ำสูญเสีย

•

ตัวชี้วัดที่ส�ำคัญตามหมวด

KM is applied in improving products, services and
related work processes, further developing existing
knowledge, as well as creating/acquiring additional
knowledge in line with K-map.
Example Outstanding KM application in improving
products and services
Add Space (Water meter maintenance and replacement
tool) : it was a product from KM for Productivity. This means
work process improvement, by adapting and developing
knowledge issues from Samutprakarn branch office, which
was published in the KM system, creating practical innovations
to help reduce meter maintenance time and damage. In 2018,
Add Space was selected to represent MWA in Thailand Kaizen
Award 2018, and won Golden Award in the Genba Kaizen
category
•

Support : Organization Key indicators

•

Strategic Objective Indicator : water loss rate

•

Key indicators in each category
Category 7.2 focus on customers :		
overall customers’ satisfaction
Category 7.3 finance and marketing : 		
(reduce expenses)
Category 7.5 Process Effectiveness : 		
Percentage of service complaints dropped
from previous years

Best practices, innovations, and the results of various
developments/improvements were applied in practices, along
with further systematic development through the Inno Market
process.

หมวด 7.2 มุ่งเน้นลูกค้า :				
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในภาพรวม
หมวด 7.3 การเงินและการตลาด : (ลดค่าใช้จ่าย)
หมวด 7.5 ประสิทธิผลกระบวนการ : 		
ร้อยละข้อร้องเรียนการให้บริการ			
ของสาขาลดลงจากปีก่อน
โดยมีการขยายผลการน�ำ Best Practice นวัตกรรม และ
ผลการพัฒนา/ปรับปรุงต่างๆ ไปใช้งานจริงรวมถึงต่อยอดอย่างเป็น
ระบบผ่านกระบวนการ Inno Market
MWA WATERWORKS INSTITUTE OF THAILAND
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4. การน�ำ KM ไปใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุงผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น กระบวนการ KM for Productivity เป็นกระบวนการซึ่งองค์กร และหน่วยงานทบทวนผลการด�ำเนินงาน
และใช้กลุ่มนักจัดการความรู้ซึ่งมีความรู้และทักษะในการทบทวนผลการด�ำเนินงานตาม KPI ที่ส�ำคัญ ใช้ KM ที่มีเป็นพื้นฐานในการด�ำเนินงาน
น�ำมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ จนก่อให้เกิดการปรับปรุงงาน Best/Good Practices, Lesson Learnt จนถึงการพัฒนาไปสู่ระดับนวัตกรรม
ตัวอย่าง การน�ำ KM ไปปรับปรุงผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญตามภาพด้านล่าง

การจัดการความรู้สู่นวัตกรรม

M2 กระบวนการ
บริหารจัดการน�้ำ
สูญเสีย

กระบวนการบริหาร
จัดการน�้ำสูญเสีย

C3 กระบวนการ
สูบส่ง-สูบจ่าย

กระบวนการ
สูบส่ง-สูบจ่ายน�้ำ

กระบวนการจ�ำแนก
ลูกค้าและจัดการ VOC

กระบวนการ
การบ�ำรุงรักษา
มาตรวัดน�้ำ
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ผลงานตามแนวทาง
KM for Productivity

ผลลัพธ์

KMP : การเพิ่มประสิทธิภาพการส�ำรวจหา
ลดจุดรั่วได้เกินค่าเป้าหมาย
ท่อรั่ว ส่วนปฏิบัติการลดน�้ำสูญเสีย (ตะวันออก) มีความรู้การท�ำ Step Test
PD : บุกถ�้ำเสือ การเข้าส�ำรวจและ
เปลี่ยนท่อในเขตชุมชน

MNF ในพื้นที่ DMA
11-03-10 (05) ลดลง
จาก 72 CMH เป็น 40
CMH (ลดลง 24,192
ลบ.ม./เดือน)

KMP : การประหยัดพลังงานด้วยการบริหาร
การสูบจ่ายน�้ำ ฝผส.

ได้แผนการใช้งานเครื่องสูบ
จ่ายน�้ำแบบใหม่

INNO : หลอดกันดินพิเศษ

ป้องกันดินอุดตันในหีบ
ประตูน�้ำได้ดีกว่าแบบเก่า

KMP : แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการรับ
ฟังเสียงลูกค้า VOC สาขา สสว.

ได้รับความพึงพอใจลูกค้า
สูงสุด 3 ปีซ้อน น�ำมาเปลี่ยน
สู่นโยบายในการน�ำไป
ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

BP : โครงการยกระดับสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้า เพิ่มกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อลดผลกระทบจากงาน
วางท่อ/ซ่อมท่อ

วางท่อได้ตามที่ออกแบบ
ส่งผลต่อการลดน�้ำสูญเสีย

KMP : Add Space อุปกรณ์บ�ำรุงรักษามาตร
และเปลี่ยนมาตรวัดน�้ำ

ลดค่าใช้จ่าย 18 สาขา
11,815,344 บาท ต่อปี
โดยได้รับ Golden Award
ประเภท Genba Kaizen

INNO : ADD ANGLE+

ได้อุปกรณ์ถอดมาตรขนาด
½ นิ้ว และ ¾ นิ้ว ในที่จ�ำกัด
หรือปิดล้อม

INNO : D.T.C. (Direction to Clamp)

ติดแผ่นสติกเกอร์ที่มีรหัส
แสดงระยะทางบอกต�ำแหน่ง
แคล้มป์ของมิเตอร์ที่ติดตั้ง
บนท่อจ่ายน�้ำ

INNO : การแก้ปัญหามาตร Oversize เพื่อเพิ่ม
ปริมาณน�้ำขาย

การตรวจสอบให้ ได้ขนาด
มาตรที่เหมาะสม
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Digital MWA

Work Process

WSP

Work System

การลดน�้ำสูญเสีย

ความสอดคล้องกับ Issue
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4. Implementation of KM to improve key performance
As mentioned before, KM for Productivity is a process where the organization and departments review performances
and recruit skilled KM facilitators to assess performance according to key KPIs. Existing KM is used as the basis for the
operation and exchange of knowledge, leading to work improvement, Best/Good Practices, lesson learned, and ultimately
to the innovation development.
Example Implementation of KM to improve key performances is shown in the chart below :

Knowledge Management to Innovation

M2 water loss
management
process

C3 transmission
and distribution
process

Water loss
management
process

water transmission
and distribution
process

customers’
classification
process and VOC
management

Water meter
maintenance
process

KM for Productivity

Result

KMP : optimization of leakage survey,
by water loss reduction operation (East)
section

leakages were reduced
beyond target, knowledge
on Step Test gained

PD : cave operation : exploring and
replacing pipes in community zones

MNF in the area DMA
11-03-10 (05) reduced
from 72 CMH to 40 CMH
(reduced 24,192 m3/
month)

KMP : energy saving by
water pumping management
(Samsen Water Treatment Plant)

get new water
pump plan

INNO : special soil blocking tube

better soil blocking
than the previous model

KMP : best practices in dealing with VOC
customers, Suksawat Branch Office

earn customers’ utmost
satisfaction for 3 years
in a row, leading to
a policy to be applied all
over the organization

BP : enhancing customer relations,
relation-building activities with
stakeholders to reduce effects from
pipe construction and maintenance

pipe were installed
as planned,
reducing water loss

KMP : Add Space: water meter
maintenance and replacement tool

reduce expenses in 18
branches: 11,815,344
Baht/ year, won Golden
Award in the Genba
Kaizen category

INNO : ADD ANGLE+

get meter replacement
tool (1 ½ and ¾ inches)
to be used in limited or
enclosed space

INNO : D.T.C. (Direction to Clamp)

applying stickers with
direction code to
indicate clamp position
of meter installed on
distribution pipes
check and find
appropriate meter size.

INNO : tackle oversized meters to
increase quantity of water for sale

MWA WATERWORKS INSTITUTE OF THAILAND

Digital MWA

Work Process

WSP

Work System

Water loss
management

Related issue
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Awa rds of our P ri de

การประปานครหลวง (กปน.) มุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศให้
บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผลักดันความสามารถที่ฝังอยู่ใน
ตัวบุคคล กลั่นออกมาเป็นการพัฒนาผลงานต่างๆ ซึ่งในการปรับปรุง
กระบวนการท�ำงานอย่างต่อเนื่องนั้น จะสามารถน�ำไปสู่นวัตกรรมที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย กปน. ด�ำเนิน
การผลักดันโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ การให้ความรู้ และการจัดกิจกรรม
การพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนือ่ ง การประกวด ซึง่ มีสงิ่ จูงใจทีเ่ ป็น
กลไกส่งเสริมการปรับปรุงงาน เช่น การกล่าวยกย่องชมเชย การเผย
แพร่ผลงาน การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ มอบโล่
เกียรติคุณ และรางวัลจากการประกวด
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The Metropolitan Waterworks Authority (MWA) has
determined to create an enabling environment for members
of staff to be creative, and to demonstrate their inner ability
to further develop their work. Continuous work improvement
will lead to the creation of innovations benefiting the organization. With this in mind, MWA has organized various
activities, including knowledge-sharing and contests, with
incentives to promote work improvement, such as praise,
publication, study visits in Thailand and abroad, as well as
recognition awards.
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กปน. ได้สง่ ผลงานของบุคลากรเข้าประกวดในเวทีระดับชาติ
Thailand Kaizen Award 2018 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริม
และสนับสนุนให้พนักงาน กปน. น�ำผลงานทีม่ ศี กั ยภาพเข้าสูเ่ วทีระดับ
ชาติ ซึ่ง Thailand Kaizen Award จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ ปุ ่ น ) เป็ น รางวั ล ที่ ส ่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
กระบวนการท�ำงาน (Process Improvement) ด้วยตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นเวทีส�ำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และ
ต่ อ ยอดความคิ ด สร้ า งสรรค์ เพื่ อ เป็ น การยกระดั บ การพั ฒ นา
กระบวนการบริหารโดยการใช้เทคนิค Kaizen โดยสามารถเผยแพร่
ชื่อเสียงประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรที่น�ำ Kaizen เข้าไปช่วย
ในการบริ ห ารงานให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ลที่ ดี ขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง

MWA submitted entries to Thailand Kaizen Award
2018, with the aim to encourage MWA members of staff to
showcase their potential on the national stage. Thailand
Kaizen Award is organized by the Technology Promotion
Association (Thailand-Japan) to encourage process
improvement as well as to exchange ideas and further
creativity, and to recognize the achievements in continuous
improvement “Kaizen” technique of industrial organizations
in Thailand.
In Thailand Kaizen Award 2018, the award-winning
project was “Add Space” (water meter maintenance tool),
winning Golden Award in Genba Kaizen Category.

ในปี 2561 ผลงานที่ได้รับรางวัลในเวที Thailand Kaizen
Award 2018 ได้แก่ ผลงานอุปกรณ์บ�ำรุงรักษามาตรวัดน�้ำ หรือ
Add Space เข้าร่วมประกวด โดยได้รับรางวัล (Golden Award)
ประเภท Genba Kaizen
MWA WATERWORKS INSTITUTE OF THAILAND
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Add Space คือ อุปกรณ์เพิ่มระยะที่สามารถช่วยอ�ำนวย
ความสะดวกในการบ�ำรุงรักษามาตรขนาดเล็ก ในบางจุดงานที่มี
ข้ อ จ� ำ กั ด ในเรื่ อ งพื้ น ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน (ไม่ ส ามารถขยั บ ข้ อ ต่ อ
ของมาตร) โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาแล้วถึง 5 รุ่น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�ำงาน ช่วยลดระยะเวลา และป้องกันความเสียหาย
กับตัวมาตรได้เป็นอย่างดี Add Space ท�ำให้วิธีการปฏิบัติงานใน
การบ�ำรุงรักษามาตรวัดน�้ำของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน เป็นวิธีเดียวกัน
เกิดเป็นมาตรฐานการท�ำงาน และการน�ำอุปกรณ์มาใช้งาน ส่งผลให้
ลดความเสียหายต่ออุปกรณ์ของการประปานครหลวง ลดความเสียหาย
ในพืน้ ทีข่ องลูกค้า และลดเวลาในการด�ำเนินงาน โดยในการปฏิบตั งิ าน
จากก่อนใช้งานอุปกรณ์ Add Space จะใช้เวลาในการเปลี่ยนมาตร
4-60 นาที แต่เมือ่ น�ำเอาอุปกรณ์ Add Space มาใช้ทำ� ให้ใช้เวลาเปลีย่ น
มาตร 2-10 นาที โดยสามารถลดเวลาการท�ำงานได้มากกว่า 50
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ กระบวนการปฏิ บั ติ ง านที่ ส� ำ คั ญ
กระบวนการหลัก C6 กระบวนการบํารุงรักษามาตรวัดน�้ำ C6.4
กระบวนการบํารุงรักษามาตรวัดน�ำ้ นอกจากนีห้ ลังการพัฒนาอุปกรณ์
ดั ง กล่ า วแล้ ว ยั ง ได้ มี ก ารเขี ย นคู ่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ เผยแพร่
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ไปสู่ผู้ใช้งานจริงอีกด้วย
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“Add Space” is an additional device that can facilitate
the maintenance of small water meters, especially in some
areas where working space is limited (e.g. meters’ joints
cannot be moved). Add Space has been developed
throughout its 5 model series to increase its efficiency, reduce
working time, and prevent damage to water meters.
Add Space also standardizes operators’working
methods. The device helps reduce damage to both MWA’s
tools and customers’ property, along with shortening working
time. Previously, before the introduction of Add Space, it took
4-60 minutes to change a water meter. With Add Space,
it takes only 2-10 minutes, or over 50% of time reduction.
This is aligned with the Key Operation Process ; Main Process
C6; Water Meter Maintenance Process C6.4. In addition,
Add Space handbook was also prepared and disseminated
to general users.
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รายงานสถานะการเงิน ประจ�ำปี 2561
F i n a n cia l Statu s Report 2018

1. ค่าใช้จา่ ยการฝึกอบรมพนักงานการการประปานครหลวง
ประจ�ำปีงบประมาณ 2561

1. Training expenses for the MWA employees 		
– The Fiscal year 2018

การประปานครหลวง ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากร
จึงได้รบั การจัดสรรงบประมาณประจ�ำปี 2561 จ�ำนวน 65,000,000 บาท
ให้กับสถาบันพัฒนาวิชาการประปา โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งปี จ�ำนวน
57,214,980.28 บาท มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�ำนวน 3,036 คน
เฉลี่ยค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 1,565.96 บาท/คน/ปี

MWA understands the importance of employee training
& development and allocated the budget of 65,000,000 baht
to MWIT during the fiscal year 2018. The total annual
expenditure was 57,214,980.28 baht. There were 3,036
trainees; an average training expense per person was
1,565.96 baht per year.

2. รายได้จากการจัดฝึกอบรมให้กับบุคคลภายนอก 		
ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
สถาบั น พั ฒ นาวิ ช าการประปา มี ร ายได้ จ ากการฝึ ก อบรม
หลักสูตรให้กับบุคคลภายนอก มีรายละเอียดดังนี้
2.1 การจัดอบรมที่มีการลงทะเบียน โดยจัดอบรมภายในสถาบัน
พัฒนาวิชาการประปา รวมทั้งการจัดอบรมสัญจรไปตามจังหวัดต่างๆ
ในหลักสูตร “ระบบควบคุมอัตโนมัติและอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานประปา
(ขั้นสูงทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 1/2561 รุ่นที่ 2/2561” หลักสูตร
“การควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปาและการตรวจสอบควบคุม
คุณภาพน�้ำ รุ่นที่ 1/2561” และหลักสูตร “การควบคุมกระบวนการ
ผลิตน�้ำประปา” รุ่นที่ 1/2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2. Revenue from training for external parties 		
– The Fiscal year 2018
MWA Waterworks Institute of Thailand generated
income from training courses for external parties. The details
are as follows:
2.1 Registration-fee-required training courses
organized at M-WIT and in other provinces. The training
courses were “Automatic control system and electric tools in
waterworks (advanced theory and practice) 1/2018 and
2/2018”, “Pipe system construction control and water quality
control 1/2018”, and “Waterworks production control 1/2018”.
The details are as follows:
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•

การจัดอบรมสัญจรส�ำหรับบุคคลภายนอก อบต. อบจ.
เทศบาล และหน่วยงานอื่นๆ จ�ำนวน 4 รุ่น ผู้เข้าอบรม
ทัง้ หมด 827 คน รายได้เป็นค่าลงทะเบียน 3,721,500 บาท
ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินการ 1,814,014.60 บาท น�ำส่งราย
ได้เข้า กปน. 1,907485.40 บาท

•

การจั ด อบรมส� ำ หรั บ ผู ้ รั บ จ้ า งที่ ท� ำ งานให้ ก ารประปา
นครหลวง และบริษัทต่างๆ จ�ำนวน 4 รุ่น ผู้เข้าอบรม
ทัง้ หมด 246 คน มีรายได้คา่ ลงทะเบียน 795,100 บาท ค่า
ใช้จ่ายในการด�ำเนินการ 266,948.62 บาท น�ำส่งรายได้
เข้า กปน. 528,151.38 บาท

รวมจ�ำนวนผูเ้ ข้าอบรมทัง้ หมด 1,073 คน มีรายได้คา่ ลงทะเบียน
4,516,600 บาท มีค่าใช้จ่ายรวม 2,080,963.22 บาท รวมรายได้
คงเหลือน�ำส่ง กปน. 2,435,636.78 บาท
2.2 ส� ำ หรั บ การให้ บ ริ ก ารเช่ า ห้ อ งอบรมและอุ ป กรณ์
โสตทั ศ นู ป กรณ์ เ พื่ อ บริ ห ารจั ด การอาคารทรั พ ย์ สิ น ของสถาบั น ฯ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าในการก่อสร้าง และดูแลบ�ำรุงรักษา
การประปานครหลวงได้มปี ระกาศให้หน่วยงานภายนอกทัง้ ภาครัฐและ
เอกชนขอเช่าห้องอบรมและอุปกรณ์เกี่ยวกับการฝึกอบรมได้ เพื่อเป็น
รายได้ เ สริ ม ของการประปานครหลวงได้ อี ก ทางหนึ่ ง โดยใน
ปีงบประมาณ 2561 มีหน่วยงานภายนอก ได้แก่ บริษทั ยูเอชเอ็ม จ�ำกัด,
สถาบันไทยเยอรมัน, มหาวิทยาลัยมหิดล, เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, กนกสิน เอ็กซ์ปอร์ตอิมปอร์ต จ�ำกัด บริษัทเซ็นส์ อินโฟเทค
จ�ำกัด บริษัทบิชโพเทนเชียล จ�ำกัด บริษัทไพรแมร์ เอเชีย จ�ำกัด
สามารถน�ำส่งเป็นรายได้เข้าการประปานครหลวง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
163,000 บาท
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•

Four training courses outside M-WIT for
Subdistrict Administration Organization, Provincial
Administration Organization, Municipality and
other organizations. There were 827 participants
and a total of 3,721,500 THB was gained from
the registration fee. Expense spent on training
operation was 1,814,014.60 THB and after
operational cost deduction, MWA received
1,907485.40 THB in income.

•

Four training courses for MWA and other
company contractors. There were 246 participants,
receiving 795,100 THB for registration fee; expense
spent on training operation was 266,948.62 THB
and after deduction, MWA received 528,151.38
THB in income.

In total, there were 1,073 participants; the revenue
from registration fee was 4,516,600 THB; overall expense
was 2,080,963.22 THB and after the deduction, MWA
received 2,435,636.78 THB in income.
2.2 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 2018, there were external organizations such
as UHM Co., Ltd., Thai-German Institute, Mahidol University,
King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Kanoksin
Export Import Co., Ltd., Sense Info Tech Co., Ltd., Biz
Potential Co., Ltd., and Primayer Asia Co., Ltd., requesting to
rent M-WIT facility, generating a revenue of 163,000 THB.
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สรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย และคงเหลือน�ำส่งเงินให้ กปน. เป็นดังนี้
Revenue, expense and net income sent to MWA
รายการ
การจัดอบรมสัญจรส�ำหรับ
บุคคลภายนอก อบต. อบจ.
เทศบาล และหน่วยงานอื่นๆ

รายได้ (ค่าลงทะเบียน
และค่าเช่าห้องอบรม)

ค่าใช้จ่าย
(บาท)

คงเหลือเงินน�ำส่งให้ กปน.
(บาท)

3,721,500

1,814,014.60

1,907485.40

การจัดอบรมส�ำหรับผู้รับจ้าง
ที่ท�ำงานให้การประปานครหลวง
และบริษัทต่างๆ

795,100

266,948.62

528,151.38

การให้บริการเช่าห้องอบรมและ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

163,000

-

163,000

รวม

4,679,600

2,080,963.22

2,598,636.78

List

Revenue
(registration and rental fees)

Expense

Net Income
sent to MWA

3,721,500

1,814,014.60

1,907485.40

Training course for MWA
and other companies’
contractor

795,100

266,948.62

528,151.38

Training room and
equipment rental fees

163,000

-

163,000

4,679,600

2,080,963.22

2,598,636.78

Training tour for SAO,
PAO, Municipality and
other organizations

Total (THB)
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สถานที่ตั้ง และช่องทางการติดต่อ
M - W I T LOC ATION & C ON TAC T

MWA Waterworks Institute of Thailand

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
เฟสบุ๊ก : www.facebook.com/mwa.academy

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				

โทรศัพท์/Tel 0 2504 0123 ต่อ/ext. 1824		

โทรสาร/Fax 0 2503 9382

ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา
Dept. of Waterworks Academic Development

โทรศัพท์/Tel 0 2504 0123 ต่อ/ext. 1150		

โทรสาร/Fax 0 2503 9868

ส่วนกลาง
Administrative Section			

โทรศัพท์/Tel 0 2504 0123 ต่อ/ext. 1149		

โทรสาร/Fax 0 2503 9868

กองวิชาการประปา
Waterworks Academic Division		

โทรศัพท์/Tel 0 2504 0123 ต่อ/ext. 1826		

โทรสาร/Fax 0 2503 9793

กองนวัตกรรม และพัฒนา
Innovation and Development Division

โทรศัพท์/Tel 0 2504 0123 ต่อ/ext. 1675		

โทรสาร/Fax 0 2503 9387

กองบริหารจัดการองค์ความรู้
Knowledge Management Division		

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

ส่วนกลาง
Administrative Section			

โทรศัพท์/Tel 0 2504 0123 ต่อ/ext. 1875		

โทรสาร/Fax 0 2503 9414

กองอบรมบริหารและการเลื่อนต�ำแหน่ง
Management & Promotion Training Division

โทรศัพท์/Tel 0 2504 0123 ต่อ/ext. 1799		

โทรสาร/Fax 0 2503 9796

กองอบรมทักษะวิชาชีพ
Profession Skill Training Division		

โทรศัพท์/Tel 0 2504 0123 ต่อ/ext. 1730		

โทรสาร/Fax 0 2503 9408

กองอบรมกิจการพิเศษ
Special Affairs Training Division		

โทรศัพท์/Tel 0 2504 0123 ต่อ/ext. 1871		

โทรสาร/Fax 0 2503 9411

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Dept. of Human Resources Development
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