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GENERAL INFORMATION
ความเป็นมา
ของสถาบันพัฒนาวิชาการประปา

History of MWAIT

การประปานครหลวงเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่
สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ ผลิตและให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลก ในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
นนทบุรี และสมุทรปราการ รวมทั้งดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
หรือเป็นประโยชน์แก่การประปา โดยมีนโยบายในการขับเคลื่อนองค์กร
ก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในระดับ Best-in-Class ของประเทศและ
ในระดับภูมิภาคอาเซียน และจากสภาวการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร อาทิ ปัญหาด้านแหล่งน้ำดิบ
ปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำ ภัยทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รวมถึงผลกระทบจากการเปิดประชาคมอาเซียน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ที่การประปานครหลวงต้องขับเคลื่อนองค์กรให้เตรียมพร้อมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และสามารถที่จะดำเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมายหรือผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การประปานครหลวงจึงมีนโยบาย
ในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาวิชาการประปาขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลาง
องค์ความรู้ด้านวิชาการประปา สำหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งดำเนินการด้านงานวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่าให้องค์กรและกิจการประปา ทั้งนี้
เพื่อให้การประปานครหลวงสามารถเป็นองค์กรชั้นนำในระดับ
Best-in-Class ของประเทศและในระดับภูมิภาคอาเซียนที่ให้บริการ
งานประปาตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

Metropolitan Waterworks Authority (MWA) is a state
enterprise which is responsible for exploring and searching
for raw water sources, producing and supplying tap water
with quality following WHO international standard in Bangkok,
Nonthaburi and Samut Prakan. Moreover, Metropolitan
Waterworks Authority is also operating other businesses
which have benefit on waterworks. MWA aims to drive the
organization to be the Best-in-Class organization in Thailand
and ASEAN. From current and future situations which have
impacted organization’s performance such as raw water
source problem, seawater intrusion problem, natural disasters,
climate change and the impact of ASEAN community, MWA
foresaw the necessity of preparing our organization for all
these changes in order to be able to reach predetermined
goals or achievements.
From above reasons, MWA established MWA Waterworks
Institute of Thailand (MWAIT) to be the center of waterworks
knowledge for internal and external human resources
development. MWAIT has been working on research and
development to bring MWA to become country and ASEAN
Best-in-Class organization which able to serve the defined vision.
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วิสย
ั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

VISION/ MISSION/ GOALS

วิสย
ั ทัศน์
VISION

เป็นสถาบันที่มีองค์ความรู้ด้านวิชาการประปาที่เป็นเลิศในอาเซียน
To be an excellent waterworks institute in ASEAN.

พันธกิจ
MISSION

1. พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการงานประปา
2. สร้างและพัฒนาบุคลากรมืออาชีพในด้านงานประปา
3. วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าให้องค์กร
1. Develop waterworks academic knowledge
2. Build and develop waterworks expert
3. Research and develop innovation to add value to the
organization
เป้าหมาย
GOALS

1. เป็นสถาบันชั้นนำด้านการพัฒนาวิชาการประปา ด้านการ
วิจัยพัฒนา และด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน
2. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการ และให้คำปรึกษาด้านวิชาชีพ
ประปาแก่องค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
1. To be a leading Waterworks Institute of research
and development and human resource development
in ASEAN.
2. To be the center of academic service and provide
waterworks professional consultant for local and
international organizations
Annual Report 2015
MWA Waterworks Institute of Thailand
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สารจากประธานกรรมการการประปานครหลวง
MESSAGE FROM THE CHAIRMAN

สร้างรากฐานของการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพของบุคลากรในองค์กร พร้อมเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านวิชาการประปาแก่
หน่วยงานภายนอกและภาคประชาชน
Expanding waterworks knowledge
and developing staff skills

ตลอดระยะเวลา 48 ปีของการให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ
แก่ประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบหลัก คือ กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี และสมุทรปราการ การประปานครหลวง (กปน.) ตระหนักถึง
เป้าประสงค์ขององค์กรในการผลิตและจัดส่งน้ำประปาใสสะอาด
แก่ประชาชนอย่างเพียงพอและทั่วถึง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
และมอบความพึงพอใจในบริการให้แก่ประชาชน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยมขององค์กร พร้อมมุ่งเป้าหมายในการขับเคลื่อนองค์กร
สู่การเป็นองค์กรชั้นนำในระดับ Best-in-Class ของประเทศและ
ในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต
เพื่อให้การประปานครหลวงบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
จึงได้มีการก่อตั้งสถาบันพัฒนาวิชาการประปาขึ้นในปี พ.ศ. 2555
เพื่อเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะ
ด้านงานประปา สร้างรากฐานของการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ของบุคลากรในองค์กร พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการประปา
แก่หน่วยงานภายนอกและภาคประชาชน จนปัจจุบันสามารถขยาย
ผลสัมฤทธิ์ เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้และประสบการณ์กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ในโอกาสนี้ กระผมในนามของคณะกรรมการขอขอบพระคุณ
ทุกพลังการสนับสนุนจากประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะผู้บริหาร
และพนักงานทุกท่านได้มอบความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงาน
ของ กปน. ในทุกด้านด้วยดีเสมอมา ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ
ในการสร้างความมั่นคงและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรสืบต่อไป

For over 48 years that Metropolitan Waterworks
Authority (MWA) has been providing high quality water supply
to people in Bangkok, Nonthaburi and Samut Prakan, we are
strongly committed to promoting excellent service, producing
and delivering clean water adequately and thoroughly to create
better quality of life and increase customers’ satisfaction, in order
to be a Best-in-Class organization in Thailand and ASEAN.
To achieve these objectives, MWA Waterworks Institute
of Thailand was established in 2012 to be a leading knowledge
center of waterworks with the purpose of expanding waterworks
knowledge and developing staff skills. At present, MWA widely
expand cooperation with waterworks utilities both in Thailand
and abroad.
On behalf of the MWA Board of Directors, I would like to
extend my sincere thanks to our customers, stakeholders, executives
and staff for the trust and confidence in us. We will continuously
strive for developing our services together with knowledge in water
supply to be a trustworthy and leading organization in ASEAN.

นายเจริญ ภัสระ
ประธานกรรมการการประปานครหลวง
Charoen Passara
Chairman, Board of Directors
Metropolitan Waterworks Authority
Annual Report 2015
MWA Waterworks Institute of Thailand
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สารจากผูว
้ า่ การการประปานครหลวง

MESSAGE FROM MWA GOVERNOR

จุดประสงค์หลักที่สำ� คัญของการก่อตั้ง
สถาบันพัฒนาวิชาการประปาคือเพื่อให้เป็น
‘ศูนย์กลางองค์ความรู้ ด้านวิชาการประปา
ที่เป็นเลิศในอาเซียน’
The core purpose is to develop this Institute
to be a ‘leading knowledge center of
waterworks in ASEAN’

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ
ผู้ว่าการการประปานครหลวง
Thanasak Watanathana
MWA Governor
สถาบันพัฒนาวิชาการประปาก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 และ
ได้พัฒนารูปแบบโครงสร้างการบริหารจนเป็นรูปร่างมากขึ้นใน
ปัจจุบัน ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนา
วิชาการประปา) โดยรวม 2 ฝ่ายเข้าไว้ในสถาบันฯ คือ ฝ่ายพัฒนา
วิชาการประปา (ฝพป.) และฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ฝพบ.)
จุดประสงค์หลักที่สำคัญของการก่อตั้งสถาบันพัฒนาวิชาการ
ประปาคือเพื่อให้เป็น “ศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านวิชาการประปา
ที่เป็นเลิศในอาเซียน” และมีพันธกิจในการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
วิชาการงานประปา สร้างและพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
ให้มีความเป็นมืออาชีพในด้านงานประปา รวมทั้งวิจัย พัฒนา และ
สร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร
การดำเนินงานของสถาบันฯ แบ่งออกเป็น 3 ด้านหลักๆ คือ
1. การดำเนินงานด้านฝึกอบรม (Training) 2. การดำเนินงานด้าน
การพัฒนาวิชาการประปา (Schooling) และ 3. การดำเนินงาน
ด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (RDI) ซึ่งในขณะนี้ได้มีการผลักดัน
และพัฒนาการดำเนินงานทั้งสามด้านให้เป็นรูปธรรมและก่อให้เกิด
ประโยชน์กับการประปานครหลวงอย่างสูงสุด โดยสถาบันฯ ยังได้มี
ความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำ
ความรู้และประสบการณ์จากภายนอกมาปรับใช้กับสถาบันฯ รวมไปถึง
การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานประปาซึ่งกันและกันอีกด้วย
ในอนาคต เราตั้งใจว่าจะมีการพัฒนาและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
(MWAIT Learning Center) ณ พื้นที่เชียงราก เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และฝึกอบรมด้านงานประปาที่ทันสมัย และพร้อมด้วยบุคลากร
มืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและนำพา
ให้การประปานครหลวงก้าวขึ้นสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในระดับ
Best-in-Class ของประเทศและในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

6

รายงานประจำ�ปี 2558
สถาบันพัฒนาวิชาการประปา

The MWA Waterworks Institute of Thailand (MWAIT) was
initially founded in 2012 and has developed a management
structure to become as present, which is in the care of Assistant
Governor (MWA Waterworks Institute of Thailand). It consists
of 2 departments: Department of Waterworks Academic
Development and Department of Human Resource Development.
The core purpose is to develop this Institute to be a “leading
knowledge center of waterworks in ASEAN” and its mission is
to expand waterworks knowledge, create and develop staff skills
to work professionally in the field of waterworks including
Research, Development and Innovation (RDI).
The key operation of MWAIT is divided into 3 main pillars:
1. Training 2. Schooling and 3. RDI, which are now concretely
formed for the utmost benefits of MWA. MWAIT also cooperates
with both domestic and international organizations for fruitful
knowledge and experiences in waterworks that could be
adapted for MWA.
In the future, we are determined to develop and
establish MWAIT Learning Center at Chiang Rak to be a
resource for learning and training in up-to-date waterworks
with skillful team in order to meet the needs of customers and
lead MWA to be a Best-in-Class organization in Thailand
and ASEAN.

สารจากผูช
้ ว
่ ยผูว
้ า่ การ (พัฒนาวิชาการประปา)

MESSAGE FROM THE ASSISTANT GOVERNOR
(MWA Waterworks Institute of Thailand)

ในปี 2558 ที่ผ่านมา นับเป็นปีที่สถาบันพัฒนาวิชาการประปา
ได้ก้าวสู่อีกขั้นของการพัฒนาองค์กร เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
พร้อมรับกับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง
และรวดเร็วในปัจจุบัน ผ่านการปรับโครงสร้างภายในสถาบันเป็น
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการฝึกอบรม (Training) ด้านการจัดการ สถาบัน
สอนเกี่ยวกับกิจการประปา (Schooling) และด้านวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม (RDI) ซึ่งแต่ละด้านดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งด้านการฝึกอบรม (Training)
ที่จัดการฝึกอบรมได้ตรงต่อความต้องการของพนักงาน สามารถ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น ด้านการจัดการสถาบัน
สอนเกี่ยวกับกิจการประปา (Schooling) ที่ได้รับความไว้วางใจทั้งจาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศให้ดำเนินการ
จัดฝึกอบรมด้านวิชาการประปาอย่างสม่ำเสมอ และได้ขยายความ
ร่วมมือด้านวิชาการประปากับหน่วยงานต่างประเทศ อาทิ Maynilad
Water Services., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ และ Phnom Penh
Waterworks Authority ประเทศกัมพูชา และด้านวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรม (RDI&KM) ที่จัดทำโครงการวิจัยที่สร้างสรรค์ และพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ขององค์กรได้ในอนาคต เช่น
โครงการระบบ “Automatic Quality Greywater Diverter”
เพื่อการแยกน้ำเสียน้อยกลับมาใช้ใหม่แบบอัตโนมัติสำหรับบ้านเรือน
รวมทั้งการนำเสนอองค์ความรู้ และส่งผลงานวิจัยวิชาการในเวที
วิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ โดย กปน. ได้รับรางวัล Mexico
Water Prize ประเทศเกาหลีใต้ จากผลงาน “MWA ONE for all”
โครงการขยายเขตการให้บริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง และรางวัล
ICT Excellence Awards จาก “โครงการปรับปรุงการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์” เป็นต้น
นอกจากนี้เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของการประปา
นครหลวงที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในระดับแนวหน้าของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน และนโยบายที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงาน พร้อมกับการให้บริการด้านวิชาการแก่
หน่วยงานต่างๆและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึง
หน่วยงานอื่นๆ ของต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สถาบันฯ จึงได้มีนโยบายในการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ (MWAIT
Learning Center) ณ พื้นที่บริเวณเชียงราก ตำบลบางกระดี
จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ด้านวิชาการประปา
การสร้างและพัฒนาบุคลากรมืออาชีพในด้านงานประปา รวมทั้ง
การวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร
และก้าวสู่การเป็นสถาบันที่มีองค์ความรู้ด้านวิชาการประปาที่
เป็นเลิศและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติต่อไป
ในโอกาสนี้ ดิฉันขอแสดงความขอบคุณคณะกรรมการกำกับ
ดูแลงานสถาบันฯ และคณะผู้บริหารที่ได้กรุณาชี้แนะแนวทางและ
สนับสนุนการดำเนินการของสถาบันฯ ในทุกๆ ด้านเป็นอย่างดี รวมทั้ง
พนักงานทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจ ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
และที่สำคัญอย่างยิ่ง ดิฉันขอขอบคุณพนักงานจากหน่วยงานอื่นๆ
ที่ได้สละเวลามาเป็นวิทยากรบรรยายและให้คำปรึกษาทางวิชาการ
อันมีค่าเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรในด้านงานประปา
ให้ก้าวไกลต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจาก
ทุกท่านอย่างต่อเนื่องในอนาคต

Year 2015 was indeed a remarkable year for MWA
Waterworks Institute of Thailand (MWAIT) as we have set the
concrete way to move forward through internal restructuring.
The key operation of MWAIT is divided into 3 main pillars, which
are Training, Schooling and RDI. Each pillar successfully
carried out its goals. Training held training courses that exactly
met the needs of staff and organization, efficiently propelled
performance and productivity. Schooling was entrusted
from waterworks utilities both in Thailand and abroad to conduct
training courses regularly and also expanded cooperation
with international agencies namely Maynilad Water Services.,
Inc., Philippines and Phnom Penh Waterworks Authority,
Cambodia. RDI conducted innovative researches such as
Automatic Quality Greywater Diverter Project and also played
an important role in many awards such as Thailand ICT
Excellence Awards and Mexico Water Prize, South Korea.
In addition, in response to MWA vision that aims to be
the leading ASEAN water supply provider and our policies
that focus on human resource development, MWAIT plans to
establish MWAIT Learning Center at Chiang Rak, Pathum Thani to
be the knowledge center in waterworks, human resources
development and RDI, driving MWAIT to be a Best-in-Class
organization in Thailand and ASEAN.
On this occasion, I would like to extend my heartfelt
thanks to the Board of Directors and executives for guidance
and support, all MWAIT staff for great cooperation and all
trainers for hard work and time dedicated. I am looking
forward for your continuous support in the future.

นางผุสดี ขอมทอง
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา)
Phusadee Khomthong
Assistant Governor (MWA Waterworks Institute of Thailand)
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โครงสร้างผังบริหารสถาบันพัฒนาวิชาการประปา
MWAIT ORGANIZATION CHART
คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Sub-committee of Human Resource Management and Development

คณะกรรมการก�ำกับดูแลงานสถาบันพัฒนาวิชาการประปา
Committee of MWAIT Management

คณะท�ำงานย่อย ด้านการฝึกอบรมและจัดการสถาบันสอนเกี่ยวกับกิจการประปา
Working Group of Waterworks Training and Schooling

สถาบันพัฒนาวิชาการประปา
MWA Waterworks Institute of Thailand

กองแผนยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ
Strategic Planing & International Affairs Division

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Dept. of Human Resources Development

กองอบรมบริหารและการเลื่อนต�ำแหน่ง
Management & Promotion Traning Division

กองอบรมทักษะวิชาชีพ
Profession Skill Training Division

กองอบรมกิจการพิเศษ
Special Affairs Training Division
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คณะท�ำงานย่อยด้านงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (RDI)
Working group of Research, Development and Innovation (RDI)

กองบริการงานสถาบัน
Administrative Service Division

ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา
Dept. of Waterworks Academic Development

กองนวัตกรรมและพัฒนา
Innovation and Development Division

กองวิชาการประปา
Waterworks Academic Division

กองบริหารจัดการองค์ความรู้
Knowledge Management Division
Annual Report 2015
MWA Waterworks Institute of Thailand
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คณะกรรมการก�ำกับดูแลงานสถาบันพัฒนาวิชาการประปา
COMMITTEE OF MWAIT MANAGEMENT

รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร
ที่ปรึกษา
Assoc. Prof. Suwatana Chittaladakorn, Ph.D.
Advisor

ผศ.ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์
ที่ปรึกษา
Asst. Prof. Teekawuth Potapirom
Advisor

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ
ประธานกรรมการ
Mr. Thanasak Watanathana
Chairman

ผูเ้ ชีย
่ วชาญ กปน. ระดับ 10 (น.ส.ธัญพร ตันติกล
ุ )
รองประธานกรรมการ
Miss Thanyaphorn Tantikul,
MWA Expert Level 10
Vice-chairman

นายลือชัย ดีถาวร
กรรมการ
Mr. Leuchai Deethawon
Member

นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์
กรรมการ
Mr. Yongyuth Arpaichiraratana
Member

รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์
กรรมการ
Assoc. Prof. Suda Suwannapirom, Ph.D.
Member

ดร.เอกวิทย์ จรประดิษฐ์
กรรมการ
Mr. Eakawit Jornpradit, Ph.D.
Member

ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
กรรมการ
Asst. Prof. Pasit Lorterapong, Ph.D.
Member

นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์
กรรมการ
Mr. Kristhawat Nopnakeepongse
Member
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นายอรินทร์ จิรา
ที่ปรึกษา
Mr. Arin Jira
Advisor

รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ
ที่ปรึกษา
Assoc. Prof. Chanin Tinnachote, Ph.D.
Advisor

รศ.ดร.ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล
กรรมการ
Assoc. Prof. Thira Jearsiripongkul
Member

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต
กรรมการ
Mrs. Chutima Eamchotechawalit, Ph.D.
Member

ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า
กรรมการ
Asst. Prof. Sitang Pilailar, Ph.D.
Member

รศ.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล
กรรมการ
Assoc. Prof. Siriwat Potivejkul
Member

น.ส. ฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล)
กรรมการ
Miss Chawewan Uthaipibool
Assistant Governor
(Human Resource Management)
Member

นางผุสดี ขอมทอง
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา)
กรรมการและเลขานุการ
Mrs. Phusadee Khomthong
Assistant Governor
(MWA Waterworks Institute of Thailand)
Member and Secretary

นายสุนทร ทองก�ำเหนิด
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
Mr. Suntorn Thonggumnerd
Director of Human Resource
Development Department
Assistant Secretary

นายวชิรวิทย์ โพธิ์วิจิตร
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา
ผู้ช่วยเลขานุการ
Mr. Washirawit Powichit
Director of Waterworks Academic
Development Department
Assistant Secretary

Annual Report 2015
MWA Waterworks Institute of Thailand

11

ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานของสถาบันพัฒนาวิชาการประปา
MWAIT OPERATION STRATEGY

Roadmap การด�ำเนินงานของสถาบันพัฒนาวิชาการประปา
(ปีงบประมาณ 2558-2562)
MWAIT operation road map (From 2015 to 2019)
ระยะที่ 1/Phase 1

ระยะที่ 2/ Phase 2

ระยะที่ 3/ Phase 3

(ภายในปีงบประมาณ 2558 )
(Within fiscal year 2015)

(ภายในปีงบประมาณ 2560 )
(Within fiscal year 2017)

(ภายในปีงบประมาณ 2562 )
(Within fiscal year 2019)

• พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อรักษา
ความสามารถ และรองรับกับความ
ท้าทายขององค์กร
• พัฒนาหลักสูตรวิชาการประปาที่ครบ
ห่วงโซ่อุปทาน และเริ่มดำเนินการฝึก
อบรมให้กับบุคลากรภายในและภายนอก
• จั ด ท�ำ บั น ทึ ก ข้ อตกลง (MOU) กับ
หน่วยงานความร่วมมืออื่นๆ
• พัฒนาหลักสูตรวิชาการประปากับ
หน่วยงานความร่วมมืออื่นๆ
• พัฒนาหลักสูตรการฝึกงานสำหรับ
นิสิตนักศึกษา
• จัดทำระเบียบงานวิจัยที่เป็นมาตรฐาน
• ประชาสัมพันธ์สถาบันพัฒนาวิชาการ
ประปาให้เป็นที่รู้จัก
• Develop competencies of personnel
for maintaining their performance
and preparing for organization future
challenges
• Improve waterworks courses to fulfill
supply chain and start launching
the training course for internal and
external trainee
• Carry MOU agreement with others
cooperative associates
• Develop waterworks courses with
others partner agencies
• Develop university student internship
program
• Set a standard for research methodology
• Promote MWAIT to the public

• พัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและทรัพย์สิน
ทางปัญญา
• ปรับปรุงหลักสูตรวิชาการประปาให้
เหมาะสมกับนโยบายและสภาพการณ์
• พัฒนางานวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
• จัดทำระบบฐานข้อมูลและการบริหาร
จัดการองค์ความรู้ รวมทั้งรวบรวมและ
เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการประปา
• นำเสนอองค์ความรู้ ผลงานวิจัย/วิชาการ
ในเวทีวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
• ปรับปรุงโครงสร้างผังบริหาร ระเบียบ
และสถานที่ของสถาบันพัฒนาวิชาการ
ประปา
• Increase number of researcher and
intellectual property personnel
• Adjust waterworks courses to policies
and current situation
• Buildup research with local and
international institutions
• Create a database and start the
knowledge management, including
gathering and introducing information
about waterworks
• Present knowledge, research/
academic works on academic
conference both inside and outside
Thailand
• Improve management structure,
rules and location of MWAIT

• ประชุมวิจัยและวิชาการทั้งในระดับ
ประเทศและระดับนานาชาติ
• พัฒนาหลักสูตรวิชาการประปาในภาค
ภาษาต่างประเทศ
• จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการ
ประปาในระดับภูมิภาคอาเซียน
• สร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้จากองค์
ความรู้ ผลงานวิจัย/วิชาการ หลักสูตร
วิชาการประปา และทรัพย์สินทางปัญญา
• Join both international and local
academic and research conferences
• Develop waterworks courses in
foreign languages
• Organize waterworks training courses
in ASEAN
• Create a value added and income
from available knowledge, research/
academic works, waterworks courses
and intellectual property
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แผนยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานของสถาบันพัฒนาวิชาการประปา
(ปีงบประมาณ 2558-2562)
MWAIT Operation Strategy (in fiscal year 2015 to 2019)
ยุทธศาสตร์ที่ 1

Strategy 1

การสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสู่องค์กรสมรรถนะสูง Build and develop personnel competencies leading to high
กลยุทธ์ที่ 1.1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร performance organization
เพื่อรักษาความสามารถขององค์กรอย่างยั่งยืน
Strategy 1.1 Develop and shape up personnel competencies
กลยุทธ์ที่ 1.2 การพัฒนาบุคลากรด้านวิจัย พัฒนา นวัตกรรม
to sustainably maintain organization performance
และบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
Strategy 1.2 Build up researchers, developers, innovation
กลยุทธ์ที่ 1.3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
experts and intellectual property personnel
ในการสนับสนุนธุรกิจเสริม
Strategy 1.3 Build up personnel competencies to support
a secondary business
ยุทธศาสตร์ที่ 2

การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และการบริหาร Strategy 2
จัดการองค์ความรู้
Encourage research, innovation development and knowledge
กลยุทธ์ที่ 2.1 การส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม management
กลยุทธ์ที่ 2.2 การบริหารจัดการองค์ความรู้
Strategy 2.1 Support research and innovative works
กลยุทธ์ที่ 2.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ
Strategy 2.2 Encourage knowledge management
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
Strategy 2.3 Build academic network with government,
private sector and many organizations in Thailand and abroad
ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาหลักสูตรวิชาการประปา และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ Strategy 3
องค์กร
Develop waterworks courses and create value added to the
กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาหลักสูตรวิชาการ
organization
กลยุทธ์ที่ 3.2 การสร้างมาตรฐานวิชาชีพงานประปา
Strategy 3.1 Develop waterworks courses
กลยุทธ์ที่ 3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร
Strategy 3.2 Set standards for waterworks professionals
Strategy 3.3 Create value added to the organization
ยุทธศาสตร์ที่ 4

การสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาวิชาการประปา Strategy 4
อย่างยั่งยืน
Encourage sustainable operation of MWAIT
กลยุทธ์ที่ 4.1 การปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร บทบาท หน้าที่
Strategy 4.1 Improve management structure,
ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปรับปรุง
role, responsibility, rule and concerned
พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
regulation including landscape
กลยุทธ์ที่ 4.2 การประชาสัมพันธ์สถาบันพัฒนาวิชาการประปา
and infrastructure
Strategy 4.2 Create publicity
of MWAIT
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แผนงานในอนาคต
FUTURE PLANS

ด้านการฝึกอบรม (Training)

Training

เป้าหมายของงานด้านการฝึกอบรม (Training) : บุคลากร
ที่มีศักยภาพ ผลักดันให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงและบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ โดยการสร้างทักษะและความชำนาญเฉพาะ
ด้านการผลิตและให้บริการประปา พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
ทดแทนตำแหน่งงานสำคัญทางยุทธศาสตร์ (Successor) พัฒนา
บุคลากรที่มีศักยภาพสูง (HiPPs) พัฒนาความรู้เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในเชิงแข่งขัน พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ถ่ายทอด (Training
for the Trainer) สร้างเครือข่ายด้านวิชาการและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งในปี 2559 มีแผนจัดทำ Training Road Map
(TRM) ที่สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กรและเชื่อมโยง
กับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

Training’s goal: Building competent personnel in
order to drive MWA to its highest performance and achieve
its strategies by building water production and customer
service skills and expertise, developing successor to key
positions, developing High Performance and Potential System
(HiPPs), building up knowledge in order to gain competitive
advantage, developing internal trainers through Training for
the Trainer program, create academic and human resources
development network. And, in 2016, MWA is planning to
create Training Road Map (TRM) to support organizational
strategy and link to career path.

ด้านการจัดการสถาบันสอนเกีย
่ วกับ
กิจการประปา (Schooling)

Schooling

เป้าหมายของงานด้านการจัดการสถาบันสอนเกี่ยวกับ
กิจการประปา (Schooling) : ยกระดับสู่องค์กรชั้นนำแห่งอาเซียน
สร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร โดยการสร้างเครือข่ายวิชาการ
ยกระดับการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตรวิชาการ
ประปา ร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือ ซึ่งในปี 2559 มีแผนงาน
ในการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพช่างประปา โดยเน้นวิชาชีพช่างประปา
ของ กปน. ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรการประปาและหลักสูตรพื้นฐาน
สนับสนุนครบห่วงโซ่อุปทาน โดยมีกิจกรรมดังนี้
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Schooling’s goal :To be a leading organization in ASEAN
while being capable of generating revenue and creating
value added to MWA by building up academic network in order
to standardize human resource development, develop academic
courses with other waterworks agencies. In 2016 MWA is
planning to standardize waterworks profession by focus on
MWA plumber profession and improve waterworks courses
and foundation courses which fulfill waterworks supply chain.
Here are all activities,

1. จัดทำหลักสูตรวิชาชีพงานประปาสำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. รวบรวม ทบทวนมาตรฐานวิชาชีพประปาของ กปน.
ให้เป็นระดับสากล พร้อมจัดทำรายงานผลการทบทวน
มาตรฐานวิชาชีพประปา น�ำเสนอคณะกรรมการ
กำกับดูแลสถาบันพัฒนาวิชาการประปา
3. ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ/กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
ด้านการประปา
4. ผลัก ดัน ให้ กปน. เป็น องค์ก รรับ รองสมรรถนะ
(Certification Body :CB)
5. จัดการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
วิชาชีพประปา

1. Organizing waterworks professional course for local
government
2. Collecting and revising MWA waterworks professional
standards to meet international standards, making
report of waterworks professional standards and
presenting to Committee of MWAIT Management
3. Working with Thailand Professional Qualification
Institute and Department of Skill Development
to create waterworks professional standards and
professional qualification
4. Driving MWA to be a Certification Body (CB)
5. Organizing proficiency test in compliance with
waterworks professional standard
Research, Development and
Innovation (RDI)

ด้านวิจย
ั พัฒนาและนวัตกรรม (RDI)
เป้าหมายของงานด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม (RDI) :
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสร้าง
มูลค่าเพิ่มจาก องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม โดยการดำเนินงาน
วิจัยต่อเนื่อง พัฒนา KM & RDI สนับสนุนยุทธศาสตร์ตามแนวทาง
SEPA/TQA ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ซึ่งใน
ปี 2559 มีแผนงานในการปรับปรุงระเบียบ และกระบวนการที่
เกี่ยวข้องในการให้ทุนและดำเนินการวิจัยแบบครบวงจร ตลอดจน
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. ปรับปรุง/แก้ไขระเบียบ 74 และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
ในการให้ทุนสนับสนุนและดำเนินการวิจัยแบบครบวงจร
2. บริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
องค์กรตามแนวทาง SEPA/TQA
3. ทบทวนยุทธศาสตร์งานวิจัย และกรอบการวิจัย
ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร
4. วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
องค์กรตามแนวทาง SEPA/TQA
5. ส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้
งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัย
พัฒนา นวัตกรรม เพื่อสนับสนุน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และประสบการณ์

Research, Development and Innovation’s goal : To be
a learning organization which steer toward its strategy and
create value from knowledge and RDI works by continuously
launching research projects, improve KM & RDI, support
SEPA/TQA strategy and buildup RDI collaborative network for
sharing knowledge and experience. In 2016, MWA implement
a plan to revise rules and process related to scholarship
granting and complete research operation and also improve
knowledge database. The activities are as follows,
1. Improving and revising Regulation no. 74 and
process related to scholarship granting and
complete research operation
2. Supporting knowledge management in order to
make it comply with organizational strategy in
SEPA/TQA approach
3. Revising research strategy and research framework to
be more up-to-date and comply with organization’s
strategy
4. Promoting and supporting RDI in order to support
organization’s strategy in SEPA/TQA approach
5. Encouraging MWA personnel to be inventive and
supporting knowledge transfer in RDI.
6. Creating academic and RDI collaborative network
in order to encourage the exchange of knowledge
and experience.
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ผลการด�ำเนินงานปีงบประมาณ 2558
PERFORMANCE RESULTS IN 2015

ผลการด�ำเนินงานด้านฝึกอบรม
(Training)

Training performance results

In fiscal year 2015, Department of human resource
ในปีงบประมาณ 2558 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ฝพบ.)
ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรของการประปานครหลวง (กปน.) development has started the implementation of MWA
โดยรายละเอียดของผลการดำเนินงานในแต่ละรูปแบบของ personnel development program, details of each training
result are as follows:
การพัฒนา มีดังต่อไปนี้
การจั ด ฝึ ก อบรมภายในหน่ ว ยงาน (In-house
Training)

ดำเนินการจัดฝึกอบรมภายในหน่วยงาน (In-house Training)
จำนวนทั้งสิ้น 140 หลักสูตร จากจำนวนหลักสูตรตามแผนการ
ฝึกอบรมประจำปีที่กำหนดไว้ 140 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100
นอกจากนี้ยังได้มีการดำเนินการจัดฝึกอบรมเพิ่มเติมจาก
แผนการฝึกอบรมประจำปีที่กำหนดไว้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 74 หลักสูตร
รวมหลักสูตรทั้งหมดที่ดำเนินการจัด 214 หลักสูตร ทั้งนี้สามารถ
ที่จะแสดงได้ดังแผนภาพที่ 1

In-house Training

Launching 140 courses of In-house Training from
140 courses of pre-defined training plan in annual training
plan or 100% completed training in accordance with
the annual plan. Furthermore, 74 additional training courses
which were not in annual training plan were organized.
In total, we organized 214 training courses as shown in the
chart below.

140

140
74

74
Planned training course Unplanned training course

หลักสูตรแผนฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรม

แผนภาพที่ 1 แสดงจำนวนหลักสูตรตามแผนการฝึกอบรมและ
หลักสูตรนอกแผนการฝึกอบรมที่ ฝพบ. ดำเนินการจัดฝึกอบรม

Chart 1 illustrates number of planned training courses and unplanned
training courses which were organized by MWA
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ทั้ ง นี้ ในส่วนของหลัก สูตรการอบรมภายในหน่ ว ยงาน (In-house Training) ที่ ส� ำ คั ญ ประกอบไปด้ ว ย หลั ก สู ต ร
“การออกแบบท่อประปาและก�ำ หนดขนาดมาตรวัด น�้ ำ”, หลั ก สู ต ร “Leadership Program for Executive” และหลั ก สู ต ร
“72 Hours Excellence for Branch Manager” โดยในแต่ละหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตร

การออกแบบท่อประปา
และก�ำหนดขนาดมาตรวัดน�้ำ

Leadership Program
for Executive

72 Hours Excellence
for Branch Manager

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้
ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องคุณสมบัติ
มาตรวัดน้ำที่ใช้ในกิจการ กปน.
• เพื่อให้เข้าใจในหลักการและวิธีการ
ในการกำหนดขนาดมาตรวัดน้ำให้ถูกต้อง
และยึดเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน
• เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะด้าน
วิชาการที่ถูกต้องตรงกัน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์และ
การสังเคราะห์ การบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ระหว่าง
ผู้บริหารเกี่ยวกับทิศทางและสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ การเสริมสร้างนวัตกรรม และ
การบริหารที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการสร้าง
เครือข่ายการทำงานระหว่างผู้บริหาร
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและผลักดันความสำเร็จ
ให้เกิดประโยชน์กับ กปน. ในอนาคต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อเสริมทักษะ ความเชี่ยวชาญ ความรู้
งานประปา และการบริการผู้ใช้น้ำ ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ต้องติดต่อกับผู้ใช้น้ำโดยตรง
จึงต้องมีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการ
สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้น้ำ ซึ่งสามารถ
ที่จะผลักดันให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่
วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และเป้ า หมายตาม
ยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืน

ผู้เข้าอบรม
พนักงาน กรร. สำนักงานประปาสาขา,
กอจ. ฝสร. และ ฝมน.
วันที่อบรม
รุ่นที่ 1 วันที่ 28 - 29 ก.ค. 2558
รุ่นที่ 2 วันที่ 6 - 7 ส.ค. 2558
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ผู้เข้าอบรม
ผู้บริหารระดับ ผอ.ฝ่าย และเทียบเท่า
ขึ้นไป
วันที่อบรม
30 เม.ย. - 26 พ.ค. 2558

ผู้เข้าอบรม
ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขา รวมถึง
ผอ.ฝ่ายและเทียบเท่า สังกัดสายงาน รวก.(ก)
วันที่อบรม 		
8 ก.ค. - 18 ส.ค. 2558

Here are all important In-house Training courses: “Pipe design and water meter scaling” course, “Leadership
Program for Executive” course and “72 Hours Excellence for Branch Manager” course, details of each course are as follows:

course

Pipe design and
water meter scaling

Training objectives
• To give better understanding of basic
property of water meter used in MWA
to the trainees
• To provide knowledge of criteria for
selecting water meter size
• To enhance performance and
academic skill
Trainees
Staff from Maintenance division from
all branch offices, Water Distribution
Pipeline System Design Division, Survey
and Design Department, Water Meter
Department.
Training dates
1st course on 28 - 29 July 2015
2nd course on 6 - 7 August 2015

course

Leadership Program
for Executive

Training objectives
To increase analysis, synthesis
and systematical management skills,
facilitate learning and experience sharing
about directions and business circumstance
between managerial staff, support
innovation invention and social responsible
management, corporate governance and
creation of working network between
executives which will foster and enable
success of MWA in coming future.
Trainees
Managerial level, department director
or equivalent level

course

72 Hours Excellence
for Branch Manager

Training objectives
To enhance skill and knowledge of
Waterworks and customer service of staff
who contect directly to the customers in
order to lead MWAIT to achive its goal.
Trainees
Branch manager and department
director or equivalent under deputy
governor (Service)
Training dates 		
8 July - 18 August 2015

Training dates
30 April - 26 May 2015
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การจัดส่งผูบ
้ ริหารไปฝึกอบรมภายนอกหน่วยงาน
(Public Training)

Public Training for managerial staff

31 of 40 managerial level staff (77.50%) participated
ดำเนินการจัดส่งผู้บริหารไปฝึกอบรมภายนอก (Public in Public Training from defined target in annual training plan,
Training) จำนวนทั้งสิ้น 31 คน จากจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด summarized in below chart.
ที่ก�ำหนดไว้ตามแผนการฝึกอบรมประจ�ำปี 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 77.50 ทั้งนี้สามารถที่จะแสดงได้ดังแผนภาพที่ 2

40
40

31
Defined target in annual training plan
(Number of person)

เป้าหมายตามแผนการฝึกอบรม
(จำนวนคน)

ผลการดำเนินงานที่ทำได้จริง
(จำนวนคน)

แผนภาพที่ 2 แสดงจำนวนผู้บริหารที่ ฝพบ. จัดส่งไปฝึกอบรมภายนอก
หน่วยงาน (Public Training) เปรียบเทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ตามแผนการฝึกอบรมประจำปี

การจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกหน่วยงาน
(Public Training)

735

Provide Public Training for employees

MWA provided Public Trainings for 735 employees
from early defined target group of 384 persons in annual
training plan or 191.41%. The result can be illustrated in
chart below.

รายงานประจำ�ปี 2558
สถาบันพัฒนาวิชาการประปา

384
Achieved result
(Number of person)

Chart 3 illustrates employees who received Public Training in
comparison with defined target in annual training plan
ผลการดำเนินงานที่ทำได้จริง
(จำนวนคน)

แผนภาพที่ 3 แสดงจำนวนพนักงานที่ ฝพบ. จัดส่งไปฝึกอบรมภายนอก
หน่วยงาน (Public Training) เปรียบเทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ตามแผนการฝึกอบรมประจำปี
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735

Defined target in annual training plan
(Number of person)

384

Achieved operating result
(Number of person)

Chart 2 illustrates number of managerial staff received Public Training
comparing with defined target in annual training plan

ดำเนินการจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอก
(Public Training) จำนวนทั้งสิ้น 735 คน จากจำนวนกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมดที่กำหนดไว้ตามแผนการฝึกอบรมประจำปี 384 คน คิดเป็น
ร้อยละ 191.41 ทั้งนี้สามารถที่จะแสดงได้ดังแผนภาพที่ 3

เป้าหมายตามแผนการฝึกอบรม
(จำนวนคน)

31

การให้ทน
ุ การศึกษาพนักงานทุกระดับไปศึกษาต่อ

ดำเนินการให้ทุนพนักงานและจัดส่งไปศึกษาต่อทั้งใน
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นจำนวนทั้งสิ้น
22 ทุ น ใช้ งบประมาณทั้ง สิ้น 4.52 ล้า นบาท โดยแบ่ ง เป็ น
ทุนการศึกษาตามความต้องการขององค์กรและจำเป็นเร่งด่วน
จ�ำนวน 15 ทุน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3.5 ล้านบาท และทุน
การศึกษาตามความต้องการและสนับสนุนองค์กรในอนาคต
จำนวน 7 ทุน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1.02 ล้านบาท ทั้งนี้สามารถ
ที่จะแสดงได้ดังแผนภาพที่ 4

Providing 22 scholarships and education fund in
Bachelor, Master and Doctor’s degrees to employees. Budget spent
on education funding was 4.52 million baht. The scholarships
were divided into two types: First, organization demand and
urgent need scholarship; 15 scholarships of 3.5 million baht
were funded and second, organization demand and organization
future support scholarship; 7 scholarships were granted, total
funding was 1.02 million baht. Details are shown in below chart.
Scholarship

ทุนการศึกษา

7 ทุน
1.02 ล้านบาท

15 ทุน
3.5 ล้านบาท

ทุนการศึกษาความต้องการ
ขององค์กรและจำเป็นเร่งด่วน

Employee scholarships

ทุนการศึกษาตามความต้องการ
และสนับสนุนองค์กรในอนาคต

แผนภาพที่ 4 แสดงจำนวนทุนการศึกษาในแต่ละประเภทที่จัดสรรให้กับพนักงาน

การพัฒนาบุคลากรเพื่อลดช่องว่างสมรรถนะ
(Competency Gap)

จากผลการประเมิน สมรรถนะ (competency) ของ
ผู้บังคับบัญชาในระบบ Coach ฝพบ. ได้ดำเนินการวิเคราะห์และ
สรุปข้อมูลผลการประเมินฯ ของพนักงานแต่ละคนที่ต�่ำกว่า
ระดับความเชี่ยวชาญที่คาดหวัง หรือมีช่องว่างสมรรถนะ (Competency
Gap) โดยจำแนกตามประเภทของสมรรถนะ (competency)
ซึ่งประกอบไปด้วยสมรรถนะหลัก (Core Competency : CC)
สมรรถนะสมรรถนะเฉพาะกลุ่มงาน (Functional Competency : FC)
และสมรรถนะเชิงบริหารและภาวะผู้นำ (Leadership Competency : LC)
เพื่อดำเนินการวางแผนเพื่อการพัฒนาและพัฒนาเพื่อลดช่องว่าง
สมรรถนะ (Competency Gap) ดังกล่าวข้างต้นของพนักงาน
แต่ละคน ซึ่งการดำเนินการพัฒนาดังกล่าวนี้ดำเนินการควบคู่กันใน
2 รูปแบบหลัก ซึ่งประกอบไปด้วย

7 scholarships
1.02 million baht
15 scholarships
3.5 million baht
Organization demand and
urgent need scholarship

Organization demand and
organization future support
scholarship

Chart 4 illustrates type and number of scholarships granted to employees
Personnel development to eliminate
competency gap

From the result of competency assessment conducted
by managers using coach system, Human Resource Development
Department carried out the analysis and conclusion of the
assessment of individual who had below expected skill level
or had competency gap. The competency was categorized into
1. Core Competency (CC) 2. Functional Competency (FC) and
3. Leadership Competency (LC) in order to create development
plan and eliminate competency gap of each individual. There are
2 types of developments implemented as follows:
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1. การฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) ซึ่ง
หมายความรวมถึงการฝึกอบรมภายใน กปน. (In-House Training)
และการจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรมในหน่วยงานภายนอก กปน.
(Public Training/Off-House Training) โดยหลังจากที่อบรม
แล้วเสร็จ ผู้เข้าอบรมต้องดำเนินการทำแบบประเมินผลตามที่
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ฝพบ.) ก�ำหนด เพื่อเป็นข้อมูล
สำหรับการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผล
การพัฒนาเพื่อลดช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) ต่อไป
2. การพัฒนาที่นอกเหนือจากการฝึกอบรมในห้องเรียน
(Non Classroom Training) ซึ่งจะดำเนินการใน 2 รูปแบบ คือ
การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On The Job Training) และ
การสอนงาน (Coaching) โดยให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) แล้วจัดทำ
รายงานการสอนงานและ/หรือการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน
ตามแบบฟอร์มที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ฝพบ.) กำหนด เพื่อเป็น
ข้อมูลสำหรับการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานสรุป
ผลการพัฒนาเพื่อลดช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) ต่อไป
ทั้งนี้ ผลการพัฒนาพนักงานกลุ่มเป้าหมายเพื่อลดช่องว่าง
สมรรถนะ (Competency Gap) ใน 2 รูปแบบดังกล่าวข้างต้น
สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1

1. Classroom Training or MWA In-House Training
and Public Training/Off-House Training: After finishing
the training, trainees must take the assessment from
Human Resource Development Department for data analysis
and collecting information for progress report to eliminate
competency gap.
2. Non-Classroom Training which was carried out
in 2 different types: On the Job Training and Coaching.
The managers must help improving competency of his/her
employee who had competency gap and made a report
of coaching and/or on the job training result in a format
required by Human Resource Development Department.
T report would be used as database for the analysis and to
make progress report in order to eliminate competency gap.
The result of target group development for competency
gap elimination in two types of training can be displayed in
the table below.

ตารางที่ 1 แสดงผลการพัฒนาพนักงานกลุ่มเป้าหมายเพื่อลดช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap)
Table1 Showed the result of target group development in order to eliminate competency gap
จ�ำนวนกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
Target group
(Number of persons)

222

22

รายงานประจำ�ปี 2558
สถาบันพัฒนาวิชาการประปา

จ�ำนวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนา (คน)
Number of trained employees
(Number of person)
Classroom Training
(In-house/Public)

Non-Classroom
Training

52

132

ร้อยละของพนักงานที่ได้รับการพัฒนา
Number of trained employees in
percentage

82.88%

ผลการด�ำเนิน งานด้า นการ
จั ดการสถาบัน สอนเกี่ยวกั บ
กิ จการประปา (Schooling)

Performance results of
Waterworks Schooling program

ผลการดำเนินงานของกองวิชาการประปา ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
ประปา สถาบันพัฒนาวิชาการประปา ประจำปีงบประมาณ 2558
(เดือนตุลาคม 57 - กันยายน 58) ตามยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
ของสถาบันพัฒนาวิชาการประปา (ปีงบประมาณ 2558 - 2562)
มีรายละเอียดดังนี้

Performance results of waterworks academic division,
Department of Waterworks Academic Development, MWAIT,
in fiscal year 2015 (October 2014 - September 2015)
in accordance with MWAIT operation strategy (Fiscal year
2015 - 2019), details are broken down below:

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย
พัฒนานวัตกรรม และการบริหารจัดการองค์ความรู้

Strategy 2 Encourage research, innovation
development and knowledge management

กลยุทธ์ที่ 2.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ดำเนินการขยายความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงาน
ของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนซึ่งในปีงบประมาณ 2558
ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านใน
ภูมิภาคอาเซียน จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
1. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
(MOU) ระหว่างการประปานครหลวงและ Maynilad Water
Services., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านการประปา การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัย
ซึ่งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองหน่วยงาน
โดยได้ดำเนินการลงนามความร่วมมือระหว่างกัน เมื่อวันศุกร์
ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

Strategy 2.3 Build academic network with government,
private sector and many organizations in Thailand and abroad
Starting cooperation with organizations and agencies
in ASEAN region. In fiscal year 2015, MWA signed 2 MOUs
with countries in ASEAN region in following details,
1. MOU academic cooperation agreement between
MWA and Maynilad Water Services., Inc. in the Philippines.
The objective of this agreement was to promote waterworks
academic cooperation, knowledge and research exchange.
This agreement will also reinforce good relationship
between two organizations. MOU agreement was signed on
Friday 14th November 2014 at MWA headquarter.
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2. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
(MOU) ระหว่างการประปานครหลวงและการประปาพนมเปญ
(Phnom Penh Water Supply Authority : PPWSA) ประเทศกัมพูชา
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านการประปา การแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ งานวิจัย ซึ่งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สองหน่วยงาน โดยได้ดำเนินการลงนามความร่วมมือระหว่างกัน
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

2. MOU academic cooperation agreement between
MWA and Phnom Penh Water Supply Authority (PPWSA) in
Cambodia. The objective of this agreement was to promote
waterworks academic cooperation, knowledge and research
exchange. This agreement will also reinforce good relationship
between two organizations. MOU agreement was signed on
Friday 17th November 2014 in Phnom Penh, Cambodia.

พร้อมนี้ได้ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ การสัมมนาด้านวิชาการ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การจัดหลักสูตรฝึกอบรม Water Treatment and
Maintenance ให้แก่ผู้แทนจากการประปาของประเทศติมอร์-เลสเต
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตน้ำประปา
และการบำรุงรักษาระบบโดยการสนับสนุนงบประมาณจาก Japan
International Cooperation Agency (JICA) ในระหว่างวันที่ 23-27
กุมภาพันธ์ 2558 ณ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่
2. การจัดหลักสูตรฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านกิจการ
ประปาให้กับผู้บริหารของการประปาเว้ (Hue Water Corporation:
HueWACO) ประเทศเวียดนาม เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหารกิจการประปาในด้านการเงิน ด้านการ
บริหารจัดการระบบสูบส่งสูบจ่าย ด้านเทคโนโลยีการผลิต และ
ด้านลูกค้าสัมพันธ์ในระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2558
ณ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่

Furthermore, knowledge exchange and experience
sharing activities, academic seminars and course development
were carried out, details are as follows:
1. Organizing Water Treatment and Maintenance training
course for Timor Leste Waterworks Authority representatives
in order to exchange and learn about pipe water production
technology and system maintenance which was sponsored
by Japan International Cooperation Agency (JICA). Training
course was organized during 23-27 February 2015 at MWA
headquarter.
2. Organizing training course and waterworks observation
project for the directors of ThuaThien-Hue Water Supply and
Construction Company (HueWACO), Vietnam. The objective
of this training was to provide the exchange of knowledge
and waterworks observation project for waterworks authority
director especially in financial, water pumping and distribution
system management, production technology and customer
relationship sections. The training was organized during
18-22 May 2015 at MWA headquarter.
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3. การจัดหลักสูตรฝึกอบรม Water Treatment Process
and Facility Operation & Maintenance สำหรับบุคลากรของ
การประปาทิมพู ประเทศภูฏาน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้าน
คุณภาพน้ำและการบำรุงรักษาระบบในระหว่างวันที่ 21 เมษายน3 พฤษภาคม 2558 ณ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่
4. การจัดหลักสูตรฝึกอบรมในโครงการ Water Operator
Partnerships (WOPs) ระหว่างการประปานครหลวงและการประปา
ไซ่ง่อน (Saigon Water Corporation: SAWACO) ประเทศเวียดนาม
เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี
ระบบภูมิสารสนเทศ (IT-GIS) การบริหารจัดการน�้ำสูญเสีย
(Non-Revenue Water: NRW) และการส่งเสริมการเป็นวิทยากร
ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ (Training for trainer) โดยการสนับสนุน
งบประมาณจาก Asian Development Bank (ADB)โดยมี
รายละเอียดดังนี้
4.1 การจัดหลักสูตรฝึกอบรมในโครงการ Water Operator
Partnerships (WOPs) รหัสหลักสูตร B-1 ในหัวข้อ IT-GIS
ในระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2558 ณ การประปาไซ่ง่อน
ประเทศเวียดนาม
4.2 การจัดหลักสูตรฝึกอบรมในโครงการ Water Operator
Partnerships (WOPs) รหัสหลัก สูตร B-2 ในหั ว ข้ อ NRW
ในระหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2558 ณ การประปาไซ่ง่อน
ประเทศเวียดนาม
4.3 การจัดหลักสูตรฝึกอบรมในโครงการ Water Operator
Partnerships (WOPs) รหัสหลักสูตร B-3 ในหัวข้อ IT-GIS และ NRW
ในระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558 ณ การประปานครหลวง
สำนักงานใหญ่
4.4 การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลในโครงการ
Water Operator Partnerships (WOPs) รหัสหลักสูตร B-4
ในหัวข้อ IT-GIS และ NRW และหารือร่วมกันในการจัดหลักสูตร
การเป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม4 กันยายน 2558 ณ การประปาไซ่ง่อน ประเทศเวียดนาม

3. Organizing Water Treatment Process and Facility
Operation & Maintenance training course for Thimphu City
Corporation, Bhutan. The objective of this training was to
exchanging of water quality and system maintenance
knowledge. This training was organized between 21 April3 May 2015 at MWA headquarter.
4. Organizing training courses for Water Operator
Partnerships (WOPs) Project between MWA and Saigon
Water Corporation (SAWACO), Vietnam. The objective of this
training was to enable the exchange of knowledge and facilitate
the observation of IT-GIS, Non-Revenue Water (NRW)
management and promote training for new trainers, partly
sponsored by Asian Development Bank (ADB), details are
as follows:
4.1 Organizing training course for Water Operator
Partnerships (WOPs) Project. Training course code was B-1
and training subject was IT-GIS. The training was organized
during 9-13 March 2015 at Saigon Water Corporation
(SAWACO), Vietnam.
4.2 Organizing training course for Water Operator
Partnerships (WOPs) Project. Training course code was B-2
and training subject was NRW. The training was organized
during 16-19 March 2015 at Saigon Water Corporation
(SAWACO), Vietnam.
4.3 Organizing training course for Water Operator
Partnerships (WOPs) Project. Training course code was B-3
and training subjects were IT-GIS and NRW. The training was
organized between 25-29 May 2015 at MWA headquarter.
4.4 Following-up and evaluating Water Operator
Partnerships (WOPs) Project. Training course code was B-4
and training subjects were IT-GIS and NRW. Moreover,
a discussion on organizing “training for trainer” course was
carried out. These above activities were organized during
31 August-4 September 2015 at Saigon Water Corporation
(SAWACO), Vietnam.
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรวิชาการประปา
และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาหลักสูตรวิชาการ
ดำเนินการพิจารณาหัวข้อวิชาการประปาที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการประปา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ต้นน�้ำ พิจารณาตั้งแต่การส�ำรวจ การจัดหาน�้ำดิบ
ระบบน้ำดิบ การผลิตน้ำประปาโดยมีหัวข้อวิชาการประปาที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ การบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบสำหรับระบบผลิตน้ำประปา
การบริหารจัดการระบบผลิตน้ำ การก่อสร้างระบบผลิตน้ำ
2. กลางน้ำ พิจารณาตั้งแต่สถานีสูบส่งน้ำ และสูบจ่ายน้ำ
จนถึงมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำ โดยมีหัวข้อวิชาการประปาที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ การบริหารจัดการระบบจ่ายน้ำ การสำรวจและออกแบบ
ระบบท่อจ่ายน้ำและท่อบริการ งานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำและ
ท่อบริการ การบริหารจัดการระบบส่งน้ำและจ่ายน้ำ และการบำรุง
รักษาระบบจ่ายน้ำ
3. ปลายน้ำ พิจารณาตั้งแต่หลังมาตรวัดน้ำเป็นต้นไป
โดยมีหัวข้อวิชาการประปาที่เกี่ยวข้องได้แก่ การบริหารจัดการ
งบประมาณและการเงิน การบริการลูกค้า การออกแบบท่อ
ภายในอาคาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

Develop waterworks courses and create value
added to the organization

Strategy 3.1 Develop waterworks courses
Examining waterworks academic subjects which related
to waterworks activities, details are as follows:
1. Water sources (upstream): starting from the
exploration of water sources, raw water supply, raw water
system and water treatment process. Related waterworks
academic subjects are raw water source management for
water treatment process, water production system management
and the construction of water treatment system.
2. Midstream: starting from water pumping and
distribution stations to water user’s meter. Related waterworks
academic subjects are water distribution system management,
exploration and the design of distribution and service piping
system, construction of distribution and service pipeline
layout, management of water transmission and distribution
system and maintenance of water distribution system.
3. Downstream: starting from processes happening
after water meter. Related waterworks academic subjects
are budget and financial management, customer services,
in-door pipeline design and link business.
Strategy 3.2 Set standards for waterworks professionals
Carrying out an agreement between MWA and Thailand
Professional Qualification Institute (Public Organization)
on Monday 3rd August 2015 at MWA headquarter. The objective
of this MOU was to build the cooperation in waterworks
professional qualification system, promote professional
standard and professional qualification development project
and implement professional qualification standard in training
course following professional standard competency including
developing an organization to be able to maintain personnel
competency according to their professional standard and
their professional qualification corresponding to the standard.
In the future, these two organizations will start establish
professional standard and professional qualification in
waterworks training.

กลยุทธ์ที่ 3.2 การสร้างมาตรฐานวิชาชีพงานประปา
ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างการประปา
นครหลวงกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เมื่อวันจันทร์
ที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
งานประปา สนับสนุนโครงการการพัฒนามาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ และน�ำเอามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
ไปปรับใช้ในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ รวมทั้งพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่
รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
Strategy 3.3 Create value added to the organization
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะประสานความร่วมมือ
Organizing training courses in order to expand
ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการประปาต่อไป waterworks activity knowledge, promote social responsibility
and organization image moreover, all of the mentioned
กลยุทธ์ที่ 3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร
points also create value added to the organization. Details of
ดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเป็นการเผยแพร่ organized training courses are below:
องค์ความรู้ด้านกิจการประปา ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
องค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้
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รายงานประจำ�ปี 2558
สถาบันพัฒนาวิชาการประปา

1. จั ด หลั ก สู ต รตาม “โครงการวิ ช าชี พ ช่ า งประปา
เพื่อประชาชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ในวิชาชีพช่างประปา และการบำรุงรักษาระบบท่อเบื้องต้น รวมทั้ง
เป็นการสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับการประปานครหลวง ตลอดจนสร้างจิตสำนึก
ในการช่วยเหลือสังคมและการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า
โดยในการจัดหลักสูตรจะมีระยะเวลา 4 วัน มีการฝึกอบรมทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 ได้ดำเนินการ
จัดหลักสูตรจำนวน 10 รุ่น มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 361 คน
2. จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับหน่วยงาน/บุคลากรภายนอก
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์การ
บริหารส่วนตำบล/เทศบาล/ผู้รับจ้างของการประปานครหลวง)
จำนวน 5 หลักสูตร มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 917 คน ดังนี้

2.1 การจัดหลักสูตร “การฝึกปฏิบัติซ่อมบ�ำรุงระบบ
ไฟฟ้าในงานประปา” ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสงขลา และ
จังหวัดอุดรธานี โดยในการจัดหลักสูตรจะมีระยะเวลา 2 วัน มีการ
ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งในปีงบประมาณ 2558
ได้ดำเนินการจัดหลักสูตรจำนวน 6 รุ่น มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
731 คน
2.2 การจัดหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพในระบบผลิต
และระบบสูบจ่ายน�้ำ” ณ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่
โดยในการจัดหลักสูตรจะมีระยะเวลา 2 วัน จำนวน 1 รุ่น มีจำนวน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 20 คน
2.3 การจัดหลักสูตร “การพัฒนามาตรฐานงานก่อสร้าง
วางท่อประปาระดับผู้บริหาร/วิศวกร” ณ การประปานครหลวง
สำนักงานใหญ่โดยในการจัดหลักสูตรจะมีระยะเวลา 3 วัน จำนวน
1 รุ่น มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 32 คน
2.4 การจัดหลักสูตร “การพัฒนามาตรฐานงานก่อสร้าง
วางท่อประปาระดับหัวหน้างาน” ณ การประปานครหลวง ส�ำนักงานใหญ่
โดยในการจัดหลักสูตรจะมีระยะเวลา 4 วัน จำนวน 2 รุ่น มีจำนวน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 106 คน
2.5 การจัดหลักสูตร “การพัฒนามาตรฐานงานก่อสร้าง
วางท่อประปาระดับช่างประกอบท่อ” ณ การประปานครหลวง
สำนักงานใหญ่ โดยในการจัดหลักสูตรจะมีระยะเวลา 4 วัน จำนวน
1 รุ่น มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 28 คน

1. Organizing a training course for “Plumber for People
Project” The objective of this training was to distribute
plumber knowledge and basic pipeline system maintenance
to participants. This training also granted an opportunity of
becoming a freelance plumber, building connection with
MWA and creating community service and responsible water
usage awareness. The duration of training course was
4 days, divided into theoretical and practical training. In fiscal
year 2015, 10 trainings were organized and 361 people
were participated.
2. Organizing 5 training courses for external agencies/
personnel (Department of Local Administration/ Provincial
Administrative Organization/ Sub district Administrative
Organization/ Municipal/ MWA contract employees). There
were 917 people participating in these trainings. Details
are as follows:
2.1 Organizing “Electric system maintenance in
waterworks” training course in Petchaboon province, Songkhla
province and Udornthanee province. Training duration was
2 days, including practical and theoretical training. In fiscal
year 2015, 6 training courses were organized and there
were totally 731 participants.
2.2 Organizing “Efficiency enhancement of water
production and distribution system” training course at MWA
headquarter. Training duration was 2 days and one training
course was organized. There were 20 participants joining
this training.
2.3 Organizing “Pipeline installation standard
development in executive/engineer level” training course
at MWA headquarter. Training duration was 3 days and
1 training was organized with 32 participants.
2.4 Organizing “Pipeline installation standard
development in chief level” training course at MWA headquarter.
Training duration was 4 days; 2 training were organized and
there were totally 106 participants.
2.5 Organizing “Pipeline installation standard
development in chief level” training course at MWA
headquarter. Training duration was 4 days; 1 training was
organized and 28 people joined this course.
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ผลการด�ำเนินงานด้านวิจย
ั พัฒนาและนวัตกรรม

RESEARCH AND DEVELOPMENT PERFORMANCE RESULT

ด้านโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

ในปีงบประมาณ 2558 กปน. ได้เริ่มประกาศรับข้อเสนอ
โครงการทั้งบุคคลภายใน และบุคคลภายนอก โดยพิจารณา
ก�ำหนดกรอบและคัดเลือกหัวข้อเรื่องที่จะท�ำการวิจัย พัฒนา
จากแผนแม่บทด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (RDI Master Plan)
รวมถึงประกาศระเบียบ กปน. ที่ 74/2558 ว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุน
และการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม โดยกำหนดหลักเกณฑ์
การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พร้อมแนวทางการดำเนินงาน
เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้มีการค้นคว้า รวมถึงสร้างนวัตกรรม
อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการประปาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การบริหาร กปน. ฉบับที่ 3 ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
กปน. ก� ำ หนดให้ โ ครงการที่ ไ ด้ รั บ สนั บ สนุ น ทุ น ต้ อ ง
ดำเนินการทำสัญญารับทุนสนับสนุนตามแบบที่ กปน. กำหนด
โดย กปน. กำหนดใช้แบบสัญญามาตรฐานการให้ทุนสนับสนุน
และการส่งเสริม การวิจัยและนวัตกรรม ตามระเบียบ กปน.ที่ 74/2558
การรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุน
ทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558 เริ่มประกาศเปิดรับข้อเสนอ
ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2558-4 สิงหาคม 2558 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ประกาศกรอบการวิจัยจากแผนแม่บทด้านวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรม (RDI Master Plan)
1. กรอบงานวิจัยพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำประปา
ประกอบด้วย 2 โครงการ
1.1 การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจติดตามคุณภาพน้ำ
ตลอดเส้นท่อในระบบสูบส่งและจ่ายน้ำด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศสำหรับ DMA ต้นแบบ
1.2 การวิจัยศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นน้ำประปา
ดื่มได้ของผู้ใช้น้ำ

Research, Development and Innovation

In fiscal year 2015, MWA started to call for submissions
of research proposals from the staff and the public. The scope
and selection criteria of RDI topics are complied with RDI
Master Plan and MWA Regulation No.74/2558: funding and
supporting of RDI. The regulation states the criteria of granting
research fund and guideline for research process in order to
encourage and motivate potential individual or team to do
research and create innovative inventions which are useful for
MWA, complying with the learning and growth perspective of
MWA strategic management planning.
MWA standardizes contract to be used for all funded
project. The contract must be signed in accordance with MWA
Regulation no.74/2558.
The calls for submissions of funded research proposals
took place during 21 July 2015-4 August 2015, as shown in
details below;
Announcement of research and development topics
from RDI Master Plan
1. Research and development topics of water quality
improvement consist of 2 projects as follows:
1.1 Research and development of water quality
surveillance system in all water transmission and distribution
pipeline by using information technology with a prototype DMA
1.2 Research study of factors influencing consumers
to be confident in drinking MWA’s tap water
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2. กรอบงานวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประกอบด้วย 2 โครงการ
2.1 การวิจัยและพัฒนาวัสดุท่อน้ำต้านทานแรงดันน้ำ
ที่ลดการเกิดรอยรั่ว
2.2 การวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
แรงดันน้ำสูง 10 เมตร ใน DMA ต้นแบบ
3. กรอบงานวิจัยการขยายโอกาสทางธุรกิจและสร้างคุณค่า
บริการต่อสังคมด้วยงานวิจัยพัฒนา ประกอบด้วย 3 โครงการ
3.1 การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม
การประหยัดน้ำสู่สังคม
3.2 การวิจัยศึกษาส่งเสริมการจัดท�ำระบบ Water
footprint
3.3 การสร้างระบบฐานข้อมูลและการจัดท�ำ KM
เพื่อสร้างให้ กปน. เป็นผู้นำในอาเซียน
4. กรอบงานวิจัยนวัตกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจการประปา
เปิดโอกาสให้ผู้สนใจนำเสนอโครงการวิจัยที่เป็นประโยชน์กับ
กิจการประปา (ไม่จำกัดจำนวนโครงการ)

2. Research and development topics of enhancing
service efficiency consist of 2 projects as follows:
2.1 Research and development of pipe material
with high-pressure tolerance to reduce water leakage
2.2 Research and development of management
system to increase water pressure to 10 meters in a prototype DMA
3. Research and development topics of expanding
business opportunities and creation of social service values
consist of 3 projects as follows:
3.1 Research, development and transfer of water
saving innovation technology to the public
3.2 Research and development of water footprint
3.3 Research and development of database and
knowledge management system in order to drive MWA to be
a leading organization in ASEAN
4. Research and development of the topics relating to
waterworks which are opened to the public (with non-limited
number of projects)
Calls for submissions of research proposals from
the staff, aiming to fund potential staff who are willing to
continue their projects which had been in either Knowledge
Management (KM) or Internal Process Development (IPD)
contest, consist of 2 projects as follows:
• Integration of Water Leakage Management Database
and GIS-DSS
• Development of Chemical Management System

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการสำหรับบุคคลภายใน
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนทุนวิจัยให้กับพนักงาน กปน. ที่ประสงค์
จะพัฒนาต่อยอดโครงการที่ส่งเข้าประกวดในกิจกรรม
โครงการประกวดการบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) และ
การพัฒนากระบวนงาน (Internal Process Development IPD)
ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่
• ประกาศข้อเสนอโครงการประยุกต์นำระบบฐานข้อมูล
การบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS-DSS)
• ประกาศข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สารเคมี (VMI)
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ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทั่วไป สำหรับบุคคลทั่วไป
สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา รวมทั้งพนักงานภายในที่สนใจ
ประกอบด้วย 4 โครงการ ได้แก่
• ประกาศข้อเสนอโครงการพัฒนามาตรวัดน้ำ Compound
ต้นแบบ
• ประกาศข้อเสนอโครงการศึกษาน้ำสูญเสียด้วยเครื่องวัดน้ำ
แบบอัลตร้าโซนิค
• ประกาศข้อเสนอโครงการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
น้ำประปา
• ประกาศข้อเสนอโครงการศึกษาศักยภาพด้านแหล่งน้ำดิบ
และแนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำสำรองในกิจการประปา
กรณีศึกษา : แนวทางแก้ไขและแผนรองรับ จนถึงปี พ.ศ. 2590

Calls for submissions of research proposals from
the public, research institutes, educational institutes and
MWA staff consist of 4 projects
• Development of prototype compound water meter
• Research study of non-revenue water reduction by
using ultrasonic water meter
• Research study of water production cost analysis
• Research study of potential raw water sources,
guideline on alternative water sources management and
development of solutions and long term plan from present
to 2047

การประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยมีผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งหมดดังนี้
The following submissions are the result, corresponding to the calls:
โครงการวิจัย
Project

โครงการพัฒนามาตรวัดน้ำ Compound ต้นแบบ
Development of prototype compound water meter

ผู้เข้าร่วมโครงการ
Submitter

ยื่นเสนอโดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
Thammasat University Research and Consultancy Institute

โครงการประยุกต์นำระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียเชื่อมโยงกับ ยื่นเสนอโดย ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ (GIS-DSS)
Engineering Standard and Geographic Information
Integration of Water Leakage Management Database and GIS-DSS
Department, MWA
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสารเคมี (VMI)
Development of Chemical Management System

ยื่นเสนอโดย กองวิชาการและข้อมูลผลิตน้ำ
Technical and Water Production Information Division, MWA

โครงการศึกษาน้ำสูญเสียด้วยเครื่องวัดน้ำแบบอัลตร้าโซนิค
ยื่นเสนอโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Research study of non-revenue water reduction by using ultrasonic water meter Thammasat University
โครงการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตน้ำประปา
Research study of water production cost analysis
โครงการศึกษาศักยภาพด้านแหล่งน้ำดิบและแนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำ
สำรองในกิจการประปา กรณีศึกษา : แนวทางแก้ไขและแผนรองรับ จนถึงปี พ.ศ. 2590
Research study of potential raw water sources, guideline on alternative water
sources management and development of solutions and long term plan from
present to 2047

ยื่นเสนอโดย มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์
Kasetsart University
ยื่นเสนอโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University

โครงการพัฒนาต้นแบบเชิงพาณิชย์ของมาตรวัดปริมาณการใช้น้ำและคุณภาพน้ำ ยื่นเสนอโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ประปาระบบอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารข้อมูลแบบไร้สายขับเคลื่อนด้วยพลังงานน้ำ
ลาดกระบัง
Development of commercial prototype of electronic, wireless, hydro-powered King Mongkut’s University of Technology Ladkrabang
water volume and quality meter
โครงการศึกษาการใช้เรดาห์ทะลุพื้นดินเพื่อการสำรวจท่อประธานของการประปานครหลวง ยื่นเสนอโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Research study of using Radar to survey MWA’s main pipe
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
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โครงการวิจัย และพัฒนาการใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่า

Demand side management research and
development project (DSM)

จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการประหยัดน้ำในปี
2556 ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่จัดท�ำขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้น�้ำ
อย่างรู้คุณค่าของผู้ ใช้น�้ำ (Demand Side Mangement) โดย
น�ำผู้เข้ารอบการประกวด น�ำมาคัดเลือกผลงานที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาต่อยอดให้สามารถนำไปใช้และเกิดประโยชน์ต่อ
การประปานครหลวง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการวิจัยและ
พัฒนาการบริหารการจัดการองค์ความรู้ในขณะนั้นกำหนด
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาการบริหารการจัดการ
องค์ความรู้ได้พิจารณา และเห็นชอบข้อเสนอโครงการวิจัยและ
พัฒนาเชิงลึก จำนวน 2 โครงการ
1. โครงการระบบ “Automatic Quality Greywater
Diverter” เพื่อการแยกน้ำเสียน้อยกลับมาใช้ใหม่แบบอัตโนมัติ
สำหรับบ้านเรือน
ผู้ดำเนินการ: สถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
สัญญาเลขที่: จท.47/2558 โดยวิธีตกลงราคา (ลงนาม
ในสัญญาวันที่ 10 เมษายน 2558)
ระยะเวลาดำเนินการ: 365 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม
ในสัญญา
เริ่ม-สิ้นสุดสัญญา: วันที่ 11 เมษายน 2558-วันที่ 9
เมษายน 2559
วงเงินค่างาน: 649,836 บาท

This project was initialed from water saving invention
contest in 2013. This research project was launched in order
to encourage responsibly water consumption or Demand
Side Management. The inventions were selected according
to their development potential, applicability and usefulness
to MWA in compliance with criteria defined by the committee
of knowledge management and RDI.
Committee of knowledge management and RDI has
considered and approved 2 RDI projects.
1. “Automatic Quality Greywater Diverter” is a system
that automatically separates minor contaminated water
and reuse in household section.
Project owner: Mahidol Institute of Technology
Transfer and Innovation
Contract no.: 47/2558 by price dealing way (contract
signed on 10 April 2015)
Project duration: 365 days start from contract
signed date
Contract start and end date: 11April 20159 April 2016
Project budget: 649,836 THB

(DSM)

2. โครงการศึกษาและสร้างเครื่องมือเพื่อแจ้งเตือน
2. Study and development of pipe leakage warning
เมื่อท่อน้ำประปาภายในแตกรั่ว
equipment
ผู้ดำเนินการ: สำนักงานประปา สาขาลาดพร้าว
Project owner: Lat Phrao Branch Office, MWA
ระยะเวลาดำเนินการ: 12 เดือน
Project duration: 12 months
สนับสนุนงบประมาณ: 380,000 บาท (โดยการโอน
Approx. budget: 380,000 THB (by transferring
งบทำการและงบลงทุน)
operating budget and investment budget)
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โครงการวิจัยศึกษาร่วมกับหน่วยงานภายนอก

Research and study project in coordination
with external agency

การดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัด ผวก. ช่วง 6 เดือนหลัง
According to the governor’s KPI for the last 6 months
ปีงบประมาณ 2558 ในการดำเนินการวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพ
of
fiscal
year 2015, the research aimed to increase efficiency
การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย โดยมุ่งศึกษาวิจัยการใช้งานท่อประปา
ที่เหมาะสม ร่วมกับบริษัท SCG ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการหารือ of non-revenue water management, focusing on studying of
appropriate of pipe usage. This project was a coordinate
จัดทำข้อตกลงในการศึกษาร่วมกันและการจัดทำ MOU
project with SCG Company was at its state of agreement
discussion before signing the MOU.
Organization of R&D promotion activities

ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนด้านการวิจย
ั
พัฒนา และนวัตกรรม

1. โครงการประกวดนวัตกรรม กปน. 2558
โครงการประกวดนวัตกรรมการประปานครหลวง (MWA
Innovation Awards) จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2555 โครงการได้ดำเนินการ
บรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี จึงได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
โดยกำหนดให้ผู้ส่งผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมภายใต้หัวข้อ
“นวัตกรรมสีเขียวเพื่อกิจการประปา (MWA Green Innovation)”
เพื่อให้บุคลากรการประปานครหลวง นักเรียน นิสิต นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป ได้มีการแสดงออกทางแนวความคิดสร้างสรรค์
ด้านเทคโนโลยีและการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและ
เป็นประโยชน์กับกิจการประปาและสังคม โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากร
และการรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างนวัตกรรมในรูปแบบของ
การสร้างกระบวนการ เทคโนโลยี หรือสิ่งประดิษฐ์ได้ไม่จำกัด
ในปี 2558 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งผลงานเข้าประกวด
โดยเปิดรับสมัครในวันที่ 15 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน
2558 โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมแบ่ง เป็นประเภทบุคคลภายใน จำนวน
15 ผลงาน และประเภทบุคคลภายนอก จำนวน 24 ผลงาน
• คณะกรรมการได้ประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ (รอบ
คัดเลือก) ในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 โดยมีประเภทบุคคลภายนอก
ผ่านเข้ารอบจำนวน 9 ทีม และประเภทบุคคลภายใน ผ่านเข้ารอบ
จำนวน 10 ทีม
• คณะกรรมการได้ประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ (รอบ
นำเสนอผลงาน) ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ประกาศผลในงาน
สัปดาห์วิชาการ กปน.

1. MWA innovation awards project 2015
MWA Innovation Awards project was initially organized
in 2012, and has been carried out successfully and continuously
in consecutive 4 years. The theme of this year project is
“MWA Green Innovation”. The project is opened for MWA
personnel, student and public to participate in. This project
will be an open stage for participants to show and demonstrate
their technology creativity and invent new innovation
which related and useful to waterworks activities as well as
the society. The invention should be resource and environmental
friendly. The innovation can be in process, technology or
invention.
In 2015, the contest registration starts from
15 January 2015 to 15 June 2015 and there are 2 groups of
participant: internal participant (15 projects) and external
participant (24 projects).
• Committee has a judgment meeting (qualification
round) on 23 June 2015. There are 2 teams of external
participant and 10 teams of internal participant passing
through the final round.
• Committee has a judgment meeting (work
presentation round) on 17 July 2015 and announce the
result in MWA academic week.
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2. งานสัปดาห์วิชาการ กปน. 2558
งานสัปดาห์วิชาการ กปน. 2558 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29
กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงานใหญ่ กปน. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลองค์ความรู้ กระบวนงาน งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของ
กปน. พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร และการเตรียมความพร้อม
ขององค์กรในการก้าวไปสู่ระดับสากล
ภายในงานประกอบด้วยงานนิทรรศการทางวิชาการ
ผลงานจากโครงการประกวด ด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้
การพัฒนากระบวนงาน และงานด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
(MWA Innovation Award) พร้อมการประกาศผลรางวัล การเสวนา
ทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี QR code
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,560 คน ทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอก
โดยสรุปมีความพึงพอใจในระดับกลาง และร้อยละ 90 เห็นด้วย
ในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อๆ ไป
ด้านการสนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจย
ั

โครงการบ่มเพาะเทคโนโลยีการผลิตบล็อกประสานและ
ดินเพาะปลูกจากดินตะกอนประปา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ร่วมกับ กนว.ฝพป. ตามสัญญาเลขที่ จท.199/2556 ลงวันที่
5 กันยายน 2556 ได้ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ ได้ผลสำเร็จใน
รูปแบบของผลิตภัณฑ์จากดินตะกอนประปา ได้แก่ บล็อกประสาน
ตัวหนอนปูพื้น และดินเพาะปลูก พร้อมที่จะนำไปใช้งานต่อยอด
ตามวัตถุประสงค์
โดยมีการจัดอบรมกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การผลิตบล็อกประสานจากดินตะกอนประปา” ให้กับสายงานผลิต
และส่งน้ำ โดยคุณวุฒินัย กกกำแหง นักวิจัยประจำสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในวันที่ 29
ตุลาคม 2558
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2. MWA Academic Fun Fest 2015
MWA Academic Fun Fest 2015 was organized on
28-29 July 2015 at MWA headquarter. The objective is to
encourage knowledge exchange and expand knowledge,
procedure, and RDI of MWA. Moreover, the MWA Academic
Fun Fest presents the best image for MWA and prepare the
organization in moving to international level.
In academic week, there are many works exhibited
such as academic works, knowledge management, process
development and RDI works from the MWA Innovation
awards and announce the winner. Moreover, there are an
academic seminar and knowledge exchange through QR code
technology which 1,560 persons from internal and external
participated in. The academic week was moderately successful
and 90% agree upon the next organization of this activity.

Support and development of researcher

Startup of interlocking brick manufacturing technology
and soil production from the sludge
Thailand Institute of Scientific and Technogical Research
(TISTR) in coordination with Innovation and Development
Division, Waterworks Academic Development Department in
compliance with contract no.199/2556, dated 5 September
2013, have carried out a research and start producing the
product from the sludge such as interlocking brick, flooring
brick and cultivation soil. These products are ready for future
development.
The workshop about “interlocking brick manufacturing
from sludge” was organized for production and water distribution
line by Mr. Wuthinai Kokkamhang, researcher of Thailand
Institute of Scientific and Technogical Research (TISTR)
29 October 2015. The workshop composed of a practical part
in interlocking brick manufacturing technology incubator,
Division of sediment removal system in water treatment plant
Bangkhen branch.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าศึกษาดูงาน
ด้านนวัตกรรม
คณะผู้ศึกษาดูงานจากหลักสูตร “การบริหารงานสำหรับ
ผูบ้ ริหารระดับกลาง รุน่ ที่ 1” จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้
ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เข้าศึกษาดูงานด้านงานนวัตกรรม รวมถึงการจัดการความรู้
โดยการบรรยาย เรื่อง “การจัดการความรู้และนวัตกรรมองค์การ”
วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน

กปน. ร่วมส่งบทความวิชาการนำเสนอในการประชุม
วิชาการนานาชาติแหล่งน้ำ ครั้งที่ 3

กปน. นำพนักงานผู้ส่งบทความวิชาการร่วมนำเสนอ และร่วม
จัดนิทรรสการในการประชุมวิชาการนานาชาติแหล่งน้ำ ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี
โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ให้เกียรติ
เยี่ยมชมบูธ กปน. พร้อมชิมน้ำ ภายในงานประชุมวิชาการวิศวกรรม
แหล่ ง น�้ ำ แห่ ง ชาติ ค รั้ ง ที่ 6 ซึ่ ง จั ด โดย คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ
และการประปานครหลวง
ในโอกาสนี้ นายวรศัก ดิ์ ฉัตรแก้ว ผชช.กปน. ระดับ 10
ร่วมกล่าวต้อนรับในฐานะหน่วยงานผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานว่าปัจจุบัน
หลายประเทศประสบปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งประเทศไทย
ก็เช่นกัน และมีแนวโน้มซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น กปน. นับเป็นอีก
หนึ่งองค์กรที่ใช้น้ำเป็นองค์ประกอบหลักในการผลิตน้ำประปา เพื่อสร้าง
ความมั่นคงและยั่งยืนให้เขตเศรษฐกิจของประเทศ ในวันนี้มี 6 บทความ
วิชาการที่มาร่วมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อบูรณาการ
ร่วมกัน และหวังว่าจะสามารถต่อยอดได้ในอนาคต
โดยได้รับเกีย รติจาก นายปราโมทย์ ไม้ก ลัด ประธาน
คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาปฏิรูป
แห่งชาติ (สปช.) ทั้งนี้ นายปราโมทย์กล่าวว่า การแก้ปัญหาเกี่ยวกับน้ำ
ให้เกิดความยั่งยืน เป็นสิ่งที่มีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ นักวิชาการ
ผู้รู้ด้านน้ำในประเทศมีมากมาย กระบวนการบริหารจัดการน้ำมีในภาพรวม
แต่ขาดเจ้าภาพที่จะร่วมรับผิดชอบ ตั้งแต่ระดับสูงลงมาถึงระดับปฏิบัติ

Office of the Election Commission of Thailand visit for
innovation works study
Visitor from the course “management for mid-leveled
executives, class 1” course organized by Office of the Election
Commission of Thailand and Thammasat University Research
and Consultancy Institute visits for innovation works study
including knowledge management. The lecture on “Knowledge
management and innovation organization” was organized on
2 September 2015 at Bangkhen water treatment plant.
MWA submit academic journal and present in 3rd
water source international academic conference
MWA employee who submit the journal present and
organize the exhibition during the 3rd water source international
academic conference on 5-7 August 2015 at Centara Hotel
Grand and Convention Center Udonthanee.
Mr. Jatuporn Burutpat, Deputy Director of Department
of Water Resources pay a visit at MWA booth and tasting the
water exhibited in 6th National Water Source Engineering
Academic Conference organized by Faculty of Engineering,
Mahasarakham University, Water Source Engineering
Sub-committee and MWA
On this occasion, Mr. Vorasak Chatkaew, MWA
Expert Level 10 gives welcome speech on behalf of
co-organizer. He mentioned that nowadays many countries
encounter the problem of water resource management
including Thailand. Moreover, this problem seems to become
more severe day by day. MWA is the organization who use water
as main element in water production to create security and
sustainability in economics of the country. Today, there are
6 articles joining the program in term of sharing and knowledge
exchange in order to create the integration between organization
and future development.
Mr. Pramote Maiklad, Director of Natural Resources and
Environment National Reform Commission, National Reform
Assembly. On this occasion, Mr. Pramot Maiklad give a speech
about sustainable water solution has multiple dimensions
connections. In Thailand, there are many water experts;
we have water management process in overview but lack of lead
responsible person from top level to operative level.
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ด้ า นทรั พ ย์สิน ทางปัญ ญาของการประปานครหลวง
ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2556
(สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร / ลิขสิทธิ / ความลับทางการค้า / เครื่องหมายการค้า)

วรรณกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลงานโปรแกรมรับส่งข้อมูลคุณภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ

1

ผู้โอน			
ผู้รับโอน			
ประเภทค�ำขอ		
วันประกาศ			

การประปานครหลวง (นายวิทิต อาวุชานนท์)
ลิขสิทธิ์เลขที่ 131009 วันที่ 23 ส.ค. 2549
-

วรรณกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลงานการควบคุมโรงงานผลิตน้ำประปาด้วยระบบอัตโนมัติ

2

ผู้โอน			
ผู้รับโอน			
ประเภทค�ำขอ		
วันประกาศ			

การประปานครหลวง (นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์)
ลิขสิทธิ์เลขที่ 185193 วันที่ 30 เม.ย. 2551
-

แหวนซ่อมท่อดัดแปลง

3

ผู้โอน			
ผู้รับโอน			
ประเภทค�ำขอ		
วันประกาศ			

นายรังสรรค์ ชูฤทธิ์
การประปานครหลวง (นายเจริญ ภัสระ)
สิทธิบัตรการออกแบบ 1002000880 วันที่ 30 มี.ค. 2553
วันที่ 21 พ.ย. 2555
โดยในงบประมาณ ปี 2558 ได้ต่ออายุสิทธิบัตร ปีที่ 5 และ 6

ตะแกรงกรองน้ำดัดแปลง

4

ผู้โอน			
ผู้รับโอน			
ประเภทค�ำขอ		
วันประกาศ			

นายบุญเลิศ โตรื่น
การประปานครหลวง (นายเจริญ ภัสระ)
สิทธิบัตรการออกแบบ 1002000881 วันที่ 30 มี.ค. 2553
วันที่ 21 พ.ย. 2555

หน้าจานตาแมวสำหรับท่อขนาด 6-16 นิ้ว

5

ผู้โอน			
ผู้รับโอน			
ประเภทค�ำขอ		
วันประกาศ			

นายรังสรรค์ ชูฤทธิ์
การประปานครหลวง (นายเจริญ ภัสระ)
สิทธิบัตรการออกแบบ 1002000882 วันที่ 30 มี.ค. 2553
วันที่ 29 ส.ค. 2555

หน้าจานตาแมวสำหรับท่อขนาด 2-4 นิ้ว

6

ผู้โอน			
ผู้รับโอน			
ประเภทค�ำขอ		
วันประกาศ			

นายรังสรรค์ ชูฤทธิ์
การประปานครหลวง (นายเจริญ ภัสระ)
สิทธิบัตรการออกแบบ 1002000883 วันที่ 30 มี.ค. 2553
วันที่ 21 พ.ย. 2555

แท่นน้ำดื่มสาธารณะ

7

ผู้โอน			
ผู้รับโอน			
ประเภทค�ำขอ		
วันประกาศ			
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นายสมศักดิ์ สรานพกุล, น.ส.เสาวนีย์ นามกระจาย, นางทิมาพร วิมลอนุพงษ์
การประปานครหลวง (นายเจริญ ภัสระ)
ค�ำขอรับสิทธิบัตร 1101003653 วันที่ 14 ธ.ค. 2555
รอประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

MWA intellectual property
Information on 17 May 2013
(Patent / Petty Patent / Copyright / Trade secrets / Trademark)

1
2
3
4
5
6
7

Computer program literacy in automatic remote water quality monitoring program
Transferor			
Receiver			
Request type		
Announced on		

Metropolitan Waterworks Authority (Mr. Vithit Arwuchanon)
Copyright No. 131009 23 August 2006
-

Computer program literacy in automatic control system for water treatment plant
Transferor			
Receiver			
Request type		
Announced on		

Metropolitan Waterworks Authority ((Mr. Charoen Chaikittisilpa)
Copyright No. 185193 30 April 2008
-

Modified rehabilitating clamp
Transferor			
Receiver			
Request type		
Announced on 		

Mr. Rangsun Churit
Metropolitan Waterworks Authority ((Mr. Charoen Passara)
Patent of design 1002000880 30 March 2010
21 November 2012
In fiscal year 2015 patent was renewed for year 5th and 6th

Modified T-Strainer
Transferor			
Receiver			
Request type		
Announced on 		

Mr. Boonlerd Tooreun
Metropolitan Waterworks Authority (Mr. Charoen Passara)
Patent of design 1002000881 30 March 2010
21 November 2012

Fisheye blind flange for 6-16 inches pipe
Transferor			
Receiver			
Request type		
Announced on 		

Mr. Rangsun Churit
Metropolitan Waterworks Authority (Mr. Charoen Passara)
Patent of design 1002000882 30 March 2010
29 August 2012

Fisheye blind flange for 2-4 inches pipe
Transferor			
Receiver			
Request type		
Announced on 		

Mr. Rangsun Churit
Metropolitan Waterworks Authority (Mr. Charoen Passara)
Patent of design 1002000883 30 March 2010
21 November 2012

Public drinking water station
Transferor			
Receiver			
Request type		
Announced on 		

Mr. Somsak Saranopkul, Miss Saowanee Ngakajai, Mrs. Timaporn Wimolanupong
Metropolitan Waterworks Authority (Mr. Charoen Passara)
Patent request 1101003653 14 December 2010
Wait for Department of Intellectual Property announcement
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รางวั ล และผลงานวิจัยเด่น
Awards and outstanding research works

บทความที่ กวพ.สพป. ร่วมเขียน และ
ได้รับรางวัล บทความดีเด่น จากงาน NCCE 19
Article co-written by MWAIT Research, Development
and Innovation Division Won
Best Article Award from NCCE
เรื่อง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อ
แหล่งน�้ำดิบเพื่อการประปาในแม่น�้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
Topic

Effect of Climate Change on the Raw Water Supply
in the Lower Chao Phraya River

1

ผศ.ดร. สนิท วงษา

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Asst. Prof. Sanit Wongsa, Ph.D.

Department of Technical Education Faculty of Education,
Industrial and Technology, King Mongkut’s University of
Technology Thonburi

2

รศ.ดร. สุวัฒนา จิตตลดากร

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Assoc. Prof. Suwatthana Chittaladakorn

Department of Water Resources Engineering Faculty of
Engineering, Kasetsart University

3

น.ส. นลินี จ�ำนงพล

วิศวกร 5 กองวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม สถาบันพัฒนา
วิชาการประปา การประปานครหลวง

Miss Nalinee Jumnongpol

Engineer 5 Department of R&D MWAIT, MWA
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ผลงานวิจัยเด่น
Outstanding research work

โครงการ

บ่มเพาะเทคโนโลยีการผลิตบล็อกประสานและดินเพาะปลูกจากดินตะกอนประปา

Startup of interlocking brick manufacturing technology and soil production from water silt
โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
By Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)

ในกระบวนการผลิตน้ำประปาจะมีปริมาณดินตะกอน
ที่เหลือจากกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมาก รายงานข้อมูลจาก
โรงงานผลิตน้ำบางเขนของการประปานครหลวงในปี 2550-2554
มีมากถึง 247 ตันต่อวัน และในบางช่วงจะมีดินตะกอนที่ต้องการ
การบำบัดมากถึงวันละ 300 ตันในฤดูแล้ง และ 700 ตันในฤดูฝน
ซึ่งทางการประปานครหลวงจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในกระบวนการทำ
ตะกอนดินเหลวให้เป็นตะกอนดินแห้งและเคลื่อนย้ายออกจาก
โรงงานผลิตน้ำโดยการนำตะกอนดินทั้งหมดใช้ไปในการถม
ที่ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

During water production process, silt from the process
can be found. From the report of Bangkhen water treatment
plant of MWA from 2007-2011 showed that silt is more than
247 tons a day and in some period, like in dry season;
300 tons of silt which need to be treated and 700 tons in
rainy season. MWA spend a lot of money for changing liquid
silt into dry silt process and transport it from water treatment
plant. This silt will be used in Bangkok and its surrounding
areas land filling.
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กปน. จึงดำเนินการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการนำ
ตะกอนดินที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำประปามาผลิต
วัสดุก่อสร้าง (Construction material) ในรูปแบบต่างๆ เช่น
การผลิตบล็อกประสาน แผ่นพื้นปูถนน และการผลิตดินเพาะปลูก
ในระดับห้องปฏิบัติการและผลการทดลองใช้งานของผลิตภัณฑ์
ทั้ง 3 ชนิด สามารถนำไปใช้งานได้เทียบเท่าผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด
ต่อมาจึงขยายผลโครงการดังกล่าวในระดับการพัฒนาเชิงธุรกิจ
ขนาดกำลังการผลิตบล็อกประสาน หรือบล็อกตัวหนอน 1,000 ก้อน
ต่อวัน และดินเพาะปลูกขนาด 200 กิโลกรัมต่อวัน โดยบล็อกประสาน
ใช้อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ต่อดินตะกอนประปาต่อทราย 1:1:5
ต้นทุนการผลิต 5.49 บาทต่อก้อน ราคาท้องตลาด 10 บาทต่อก้อน
ถูกกว่า 4.51 บาทต่อก้อน บล็อกตัวหนอนใช้อัตราส่วนผสม
ปูนซีเมนต์ต่อดินตะกอนประปาต่อทราย 1:1:5 ต้นทุนการผลิต
4.13 บาทต่อก้อน ราคาท้องตลาด 8 บาทต่อก้อน ถูกกว่า 3.87 บาท
ต่อก้อน และดินเพาะปลูกใช้อัตราส่วนผสมทรายหยาบ 1 ส่วน
ขุยมะพร้าว 1 ส่วน แกลบเผา 2.75 ส่วน ดินตะกอนประปา 4.5 ส่วน
มูลโค 0.5 ส่วน และหินฟอสเฟต 0.25 ส่วน บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม
ต้นทุนการผลิต 5.67 บาทต่อถุง ราคาท้องตลาด 10 บาทต่อถุง
ถูกกว่า 4.33 บาทต่อถุง
จากโครงการงานวิจัยข้างต้น นอกจากเป็นการเพิ่มมูลค่า
และคุณประโยชน์ของตะกอนดินของการประปานครหลวง
ซึ่งในปัจจุบันมองเพียงว่าเป็นส่วนเหลือที่ต้องกำจัดทิ้งเท่านั้น
ยังเป็นการสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานด้าน Zero Waste
และการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งในปัจจุบันเป็นเรื่องที่มีการให้ความ
สำคัญเป็นอย่างยิ่ง
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Consequently, MWA has started to study the feasibility
of turning silt from water production process into different
construction material such as interlocking brick, flooring
block and cultivation soil. Lab test was carried out and the
testing result of 3 type of tested products came out quiet
well as the tested material give the same effectiveness as
other construction material. Next step, MWA expend the
project into business development level. Interlocking brick
or flooring block production capacity is 1000 bricks per day and
cultivation soil production capacity is 200 Kilo grams per day.
Interlocking brick proportion is cement:silt:sand = 1:1:5.
Manufacturing cost is 5.49 THB per brick and market price is
10 THB per brick, means that our interlocking brick is 4.51 THB
cheaper. Flooring block proportion is cement:silt:sand
= 1:1:5. Manufacturing cost 4.13 THB per block and market price
is 8 THB per block, means that out flooring block is 3.87 THB
cheaper. For cultivation soil proportion is sand:coir:burned chaff:
silt:soft excrement:phosphate rock = 1:1:2.75:4.5:0.5:0.25,
packed in 5 Kg. bag. Manufacturing cost is 5.67 THB
per bag and market price 10 TTHB per bag, means that our
soil is 4.33 THB cheaper.
From above research, besides a value added and
utility added to MWA silt which nowadays silt is only a part
which we need to eliminate. This research is also support Zero
Waste and energy saving approach which is very important
topic presently.

โครงการ

พัฒนาอุปกรณ์สำ� หรับอ�ำนวยความสะดวกในการอ่านมาตรวัดน�ำ้ (ไม้ประทีป)
Development of water meter reading facilitation project (Navigation stick)

โดย สำนักงานประปาสาขาบางเขน และ สำนักงานประปาสาขานนทบุรี
By Bangkhen MWA and Nonthaburi MWA

การประปานครหลวงมุ่งมั่นให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำ ทั้งคุณภาพ
น้ำประปา การบริการและข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้ใช้บริการ ซึ่งการออกใบแจ้งหนี้ถือเป็นอีกหนึ่งงานที่ต้องแจ้งข้อมูล
ที่ถูกต้องให้แก่ผู้ ใช้น�้ำ แต่ด้วยการอ่านน�้ำออกใบแจ้งหนี้ของ
พนักงาน/ตัวแทนอ่านมาตร มักประสบกับปัญหาที่ไม่สามารถ
อ่านน้ำได้ เนื่องจากในบริเวณที่มีการติดตั้งมาตรวัดน้ำมีสิ่งกีดขวาง
กระจกหน้ามาตรวัดน้ำสกปรก มาตรวัดน้ำที่อยู่ในที่มืด เป็นต้น
กปน. โดยพนักงาน/ตัวแทนอ่านมาตร ได้ปฏิบัติงาน
อย่างมุ่งมั่นโดยไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค จึงคิดค้นหาวิธีประดิษฐ์
เครื่องมือที่ช่วยในการอ่านน้ำออกใบแจ้งหนี้ให้มีประสิทธิภาพ
ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาให้มีมาตรฐานและสะดวกต่อการใช้งาน
มากขึ้นให้เป็นอุปกรณ์ต้นแบบ โดยมีลักษณะของอุปกรณ์ ดังภาพ
พร้อมทั้งมีการนำไปทดสอบการใช้งานในพื้นที่นำร่อง สำนักงาน
ประปาสาขานนทบุรี
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการอ่านมาตรวัดน้ำ
ปัจจุบันใช้ชื่อว่า “ไม้ประทีป” นอกจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน/ตัวแทนในการอ่าน
มาตรวัดน้ำ ยังก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ในการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพการบริการให้เป็นเลิศ เพื่อสร้างความพึงพอใจ
และความมั่นใจ ให้แก่ผู้ใช้บริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต

MWA intend to provide service to water user in term
of water quality, service and information providing in order to
create customer satisfaction. Correct invoicing is also one
important task but MWA office always facing problem of
reading water meter as there are obstacle near water meter,
water meter glass is dirty, water meter is in dark place etc.
MWA representative/officer has been working dedicatedly
without giving up on obstacle so, we searching for a solution
for this problem by inventing an equipment to facilitate
meter reading in order to be able to correctly invoicing.
Afterwards, we develop the equipment to be in standard
and easy to use. This will be model equipment. The equipment
will look like the one in below photo. We have tested the
equipment in Nonthaburi MWA pilot area.
Presently, water meter reading facilitator equipment
is called “Mai Prateep (Navigation stick)”. Besides being an
equipment which increase the efficiency of meter reading,
this torch also build a good image to the organization in
term of development and driving service quality to the top
and create customer satisfaction and confidence to current
and future customer.
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โครงการ

อุปกรณ์วเิ คราะห์เสียงน�ำ้ รัว
่ แบบพกพา

Portable water leakage analysis equipment project

กปน. มุ่งเน้นให้บุคลากรได้เกิดการเรียนรู้พัฒนา ต่อยอด
องค์ความรู้ พัฒนากระบวนงานที่ตนได้ปฏิบัติงานจริง ในลักษณะ
Routine to Research & Research to Routine : R to R เพื่อให้
เกิดนวัตกรรมหรือกระบวนงานใหม่ที่ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในงานประจำ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ให้มากยิ่งขึ้น โดยหนึ่งในนโยบายหลักของ กปน. ได้แก่การ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ด้วยการปรับปรุง
เทคนิควิธีการในการซ่อมท่อและการหาจุดรั่วไหลของท่อจ่ายน้ำ/
ท่อประธาน โดยใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมของการประปานครหลวง
รวมถึงเทคโนโลยีทันสมัยอื่นๆ
โครงการวิจัยอุปกรณ์วิเคราะห์เสียงน้ำรั่วแบบพกพา
เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากปัญหาการปฏิบัติงานจริง ในกระบวนการ
หาท่อรั่ว ซึ่งรูปแบบวิธีปฏิบัติที่ใช้อยู่เดิมคือการอาศัยอุปกรณ์ช่วย
ในการฟัง (Acoustic Rod) และเดินสำรวจตามแนวท่อส่งที่คาดว่า
จะมีการแตกรั่ว การจะระบุพิกัดน้ำรั่วในเส้นท่อประปาต้องใช้ทักษะ
และความชำนาญ ความแม่นยำของบุคลากรเพื่อตัดสินใจ ซึ่งเป็น
ทักษะที่ฝังรากลึกในตัวบุคลากร การถ่ายทอดองค์ความรู้จึง
ทำได้ค่อนข้างยาก ดังนั้นทางบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจึงเล็งเห็นความ
จำเป็นในการวิจัยคิดค้นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้การตัดสินใจ
ทำได้แม่นย�ำขึ้น กปน. ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จึงได้พัฒนาอุปกรณ์วิเคราะห์
เสียงน้ำรั่ว ในชื่อ “โครงการวิจัยอุปกรณ์วิเคราะห์เสียงน้ำรั่ว
แบบพกพา”
โครงการวิจัยอุปกรณ์วิเคราะห์เสียงน้ำรั่วแบบพกพา
มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์วิเคราะห์เสียงน้ำรั่ว
ที่สามารถประยุกต์ใช้ในงานบริหารจัดการน้ำสูญเสียของ กปน.
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมพัฒนาขีดความสามารถในการระบุ
ตำแหน่งของจุดรั่วในท่อน้ำใต้ดินได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและ
แม่นยำ ลดการพึ่งพาทักษะส่วนบุคคลในการฟังเสียงท่อรั่ว อีกทั้ง
ยังสร้างฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์
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MWA intend to create learning and development
culture to its personnel in order to continue developing
knowledge and improve real working process in Routine to
Research & Research to Routine : R to R. The objective is
to create innovation and new working process which help in
resolute the problem found in routine work and increase the
efficiency and performance of work. One main policy of MWA
is about increasing the efficiency of non-revenue water
management by adapting pipe maintenance technique and
searching of distribution/ main pipe leakage point by using
knowledge and innovation of MWA and other technology.
Portable water leakage analysis equipment project
is a project which initiated from actual problem which is
the difficulty of finding leakage point in pipe. In the old
method, we use Acoustic Rod helping listening water
dropping noise and survey walk in pipeline to search for leakage.
Leakage identification in pipeline requires high skill and
expertise, accuracy of personnel of decision making. This skill
is an individual skill and quiet difficult to transfer to other
person so, responsible person foreseeing the necessity of
study on the equipment which facilitate their work with
MWA and NECTEC. Therefore, “Portable water leakage analysis
equipment project” was initiated.
Objective of this project is to develop model water
leakage analysis equipment which can be used in MWA
non-revenue water management effectively and improve
performance in correctly, rapidly and accurately identifying
the point of leakage in underground pipe. This way will
reduce the dependence of personal skill in listening of
leakage voice and the transfer of leakage knowledge more

เสียงน้ำรั่วในรูปแบบต่างๆ และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการหา
น้ำรั่วได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยแสดงผลเป็นภาพกราฟแทนเสียง
หลักการทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าวอาศัยโปรแกรมอัตโนมัติ
ในการช่วยวิเคราะห์และตัดสินใจในการวิเคราะห์คุณลักษณะ
ของความถี่เสียง ซึ่งเสียงน�้ำรั่วจะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน
ขึ้นกับหลายปัจจัย อาทิ ชนิด วัสดุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ
แรงดันน้ำ รูปร่างและตำแหน่งที่ท่อแตกร้าวเสียหาย ชนิด ความลึก
ความหนาแน่นของพื้นผิวที่ปิดทับท่อ เป็นต้น เสียงน�้ำร่วม
พร้อมข้อมูลที่กล่าวข้างต้นจะถูกบันทึกเก็บเข้าคลังข้อมูลเสียง
จากนั้นระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะถูกนำมาวิเคราะห์และจัด
กลุ่มเพื่อหารูปแบบเสียงน้ำรั่วเพื่อแจกจ่ายไปยังคอมพิวเตอร์
แบบพกพาที่ใช้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจหาท่อรั่ว เมื่อตรวจพบท่อรั่ว
ก็จะทำการบันทึกเสียงจัดเก็บเข้าคลังข้อมูล ยิ่งข้อมูลเยอะทั้งที่ซ้ำ
และไม่ซ้ำ จะทำให้ปัญญาประดิษฐ์พัฒนาศักยภาพในการตัดสิน
น้ำรั่วได้แม่นยำขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
องค์ประกอบที่สำคัญของอุปกรณ์วิเคราะห์เสียงน้ำรั่ว
แบบพกพาตามที่กล่าวข้างต้น ได้แก่ 1) เซ็นเซอร์สำหรับตรวจจับ
เสียงน้ำรั่ว ซึ่งมีประสิทธิภาพและความไวสูง สามารถตรวจจับเสียง
ที่มีต้นกำเนิดเล็กๆ ได้ สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์พกพา
แบบไร้สาย (Bluetooth) 2) โปรแกรมอัตโนมัติช่วยวิเคราะห์น้ำรั่ว (AI)
โปรแกรมนี้ออกแบบให้ทำงานบนคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)
วิเคราะห์เสียงโดยใช้สเป็คตรัมความถี่เสียง (Fourier Transform)
สามารถแยกแยะ เรียนรู้ และจดจำรูปแบบน้ำรั่ว และ 3) ระบบจัดเก็บ
ฐานข้อมูลกลาง เพื่อคำนวณและแจกจ่ายรูปแบบใหม่ๆ ให้ผู้ปฏิบัติงาน
อย่างสม่ำเสมอ
อุปกรณ์ที่เป็นงานนวัตกรรมชิ้นนี้ปัจจุบันได้พัฒนาแล้วเสร็จ
พร้อมผลิตเป็นอุปกรณ์ต้นแบบ จำนวน 5 เครื่อง อยู่ในระหว่าง
ขั้นตอนการจดสิทธิบัตร และการนำไปทดลองใช้งานจริงเพื่อเก็บ
ข้อมูลในฐานข้อมูลให้มากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของ AI ให้มี
ความสมบูรณ์ โดย กนว. ฝพป. มีแผนที่จะขยายผลต่อยอดใน
หน่วยงานต่างๆ กำหนดเป้าหมายที่จะใช้ร่วมกับหรือทดแทนการ
สำรวจท่อรั่วรูปแบบเดิมที่พึ่งพาความชำนาญของบุคลากรเป็นหลัก
กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน ได้แก่ ฝทส. และ สปน. ของสำนักงาน
สาขาต่างๆ รวมทั้งใช้ ในการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของ
สถาบันพัฒนาวิชาการประปา ร่วมกับนวัตกรรมที่มีอยู่เดิม อาทิ
โปรแกรมเสียงเสนาะ ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับ
ฝึกการแยกแยะเสียงท่อรั่ว

concrete in form of photo, graph instead of noise. This
equipment is using automatic program in analysis and decision
making the property of noise frequency. Water leakage
noise process different properties depend on many factors
such as type of material, size of pipe diameter, water pressure,
shape and position of broken pipe, type of depth, density of
surface which cover the pipe etc. Water noise and above
information will be gathered and recorded in voice storage
and then AI system will analyze and categorize group of noise
in order to find noise pattern and transfer the information
to portable computer which use during the leakage search.
When leakage found, the computer will record the noise in
storage. Means that more noise recorded, new or repeated
noise, AI system will develop the performance in decision
making on leakage more and more accurate.
Important elements of above portable leaking water
analysis equipment are 1) High performance and fast detection
sensor for detecting leakage noise. This sensor can detect tiny
noise source and can connect to wireless portable computer
(Bluetooth) 2) Automatic program help in analysis of leakage
point (AI). This program was designed to use on tablet and
can analyze noise by using Fourier Transform, can differentiate,
learning and remember water leakage pattern. And 3) Central
database storage for calculate and distribute new pattern to user.
Presently, this equipment is successfully developed
and will be produced as model equipment 5 pieces. This
equipment is in the process of requesting patent and testing
to collect more information in database in order to increase
efficiency of AI. Innovation and Development Division of
Waterworks Academic Development Department plan to expand
this project in other department and aim to use this equipment
with or replace the old method of pipe leakage exploration
which depends on personal expertise. Target users are Water
Loss Management Department and Water Loss Operation
Section of other MWA branches. This equipment will also be
used in training courses of MWAIT with available innovation
such as melodious program which is a computer program
used for differentiate leakage sound.
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โครงการ

เสียงเสนาะ

Leakage Yard on Cyber project

การประปานครหลวงมีอัตราน้ำสูญเสียที่สูงขึ้น เนื่องจาก
ท่อประปาในระบบมีอายุการใช้งานที่มากขึ้น จากการศึกษาวิเคราะห์
ถึงสาเหตุของการสูญเสียน้ำในระบบท่อประปาของการประปา
นครหลวงพบว่า สาเหตุของการสูญเสียน้ำประมาณร้อยละ 80
เกิดจากการรั่วไหล นอกนั้นเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น มาตรและ
อุปกรณ์วัดปริมาณ การอ่านมาตรวัดน้ำคลาดเคลื่อน การลักใช้น้ำ
เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันการประปานครหลวงได้มีการใช้ระบบ District
Metering Area หรือ DMA มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย
แต่ในท้ายสุด การสำรวจหาท่อรั่วและซ่อมแซมก็ยังคงเป็นงานที่มี
ความสำคัญในการลดน้ำสูญเสีย ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ความชำนาญ
และประสบการณ์ของผู้สำรวจ โดยใช้การฟังเสียงท่อรั่วด้วยอุปกรณ์
Acoustic Rod หรือ Ground Microphone ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าว
ต้องใช้อาศัยทักษะการฟังของคน ซึ่งความผิดพลาดจากการฟัง
เสียงท่อรั่ว ทั้งจากเสียงรบกวน ความผิดพลาดของบุคคล ก็จะทำให้
การระบุจุดรั่วผิดพลาด ส่งผลให้ไม่สามารถลดน้ำสูญเสียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเพิ่มค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการซ่อมแซม
อีกด้วย ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนานวัตกรรม “เสียงเสนาะ”
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เสียงเสนาะได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ด้านนวัตกรรม
ในการประกวดผลงานการจัดการความรู้ การประปานครหลวง
ประจำปี 2554 โดยวัตถุประสงค์หลักในการสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถสนับสนุนการสำรวจหาท่อรั่ว
เพื่อลดน้ำสูญเสีย ซึ่งใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งจำลองเสียงน้ำรั่ว
ในระบบท่อประปา รวมทั้งจำลองเสียงที่เป็นอุปสรรคในการสำรวจ
หาท่อรั่วที่ผ่านอุปกรณ์เก็บเสียงที่พัฒนาปรับปรุงมาจากเครื่องมือ
หาท่อรั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยในตัวโปรแกรมแบ่งเป็นภาคการ
เรียนรู้ ซึ่งจะมีเสียงท่อรั่วต่างๆ ที่เก็บจากอุปกรณ์ดัดแปลงให้
สามารถฝึกทดลองฟังต่างๆ ที่จะพบเจอในภาคสนาม และมีระบบ
การทดสอบเพื่อประเมินผลผู้ฟังทั้งในรูปแบบทั่วไปที่เป็นการฟัง
เสียงน้ำรั่วเพียงเสียงเดียว เพื่อทดสอบการแยกแยะเสียงและมีระบบ
ทดสอบแบบพิเศษสำหรับความเชี่ยวชาญในระดับสูง ที่สามารถ
ผสมเสียงที่เป็นอุปสรรคในภาคสนามเพิ่มเติม เพื่อทดสอบความ
สามารถในการแยกแยะเสียงของผู้ทดสอบ โดยใช้แผนที่สารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์เป็นส่วนประกอบในการวางตำแหน่งของจุดรั่ว
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MWA has higher rate of water wasting as water pipe is
very old. From the cause analysis of water wasting in MWA
pipe system found that the root cause of water wasting
80% come from leakage and there are also other causes
such as meter and meter equipment is not accurate, water
stolen etc. Nowadays, MWA implemented District Metering
Area or DMA system in water wasting management but in
the end pipe leakage searching and repairing is still very
important job in order to decrease non-revenue water which
requires knowledge and skill and experience of operator by using
Acoustic Rod or Ground Microphone. This equipment depend
on personal listening skill which mistake, noise disturbance
or person’s mistake can occur also and identification of
leakage point can be mistaken, water wasting cannot effectively
decrease. Moreover, unnecessary additional expense on
maintenance can be found. So, MWA initiated an innovation
called “Leakage Yard on Cyber” to resolve this problem.
Melodious won No.1 awards in innovation from MWA
knowledge management works contest 2011. The objective
of this innovation is to develop computer program which can
support pipe leakage exploration to reduce water wasting.
This program uses computer program simulate leakage
sound in pipe system and simulate disturbance noise which
is an obstacle of pipe leakage exploration through sound
storage equipment developed from electronic leakage search
equipment. In this program divided into theoretical part
which composed of different type of leakage noise collected
from real leakage noise. This program is also equipped with
testing system to evaluate skill of the listener. This program
simulate different pattern of leakage noise, single noise
listening in order to practicing how to identify the noise and
special testing system for high level expertise. In this level,
the program will mix and add more disturbance noise in
order to testing listening skill of user by using Geographic
Information Map in positioning of leakage point.

โครงการ

ศึกษาและสร้างเครือ
่ งมือเพือ
่ แจ้งเตือนเมือ
่ ท่อน�ำ้ ประปาภายในแตกรัว
่
Study and development of pipe internal leakage warning equipment

จากปัญหาเรื่องน้ำแพงโดยเฉลี่ย 1,500-2,000 รายต่อเดือน
ซึ่งส่วนใหญ่สาเหตุเกิดจากผู้ใช้น้ำไม่ทราบว่ามีน้ำรั่วไหลภายในบ้าน
อันเนื่องมาจากระบบท่อภายในบ้านชำรุดแตกรั่วสุขภัณฑ์สภาพ
ไม่สมบูรณ์ เช่น ลูกลอยของโถชักโครกหรือถังพักน้ำใต้ดินแตกร้าว
แต่จะทราบเมื่อบิลค่าน้ำที่สูงผิดปกติในภายหลัง ส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าในการชำระเงิน และอาจสูญเสียรายได้จากการขอส่วนลด
ดังนั้นการรณรงค์ให้ผู้ใช้น้ำตรวจสอบระบบท่อภายในรวมถึง
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ
ดังนั้นเครื่องมือเพื่อแจ้งเตือนเมื่อท่อน้ำประปาภายใน
แตกรั่ว จะท�ำให้ผู้ ใช้น�้ำสามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้น�้ำ
ของตนเอง ลดการสูญเสียทรัพยากรน�้ำโดยเปล่าประโยชน์
การประปานครหลวงสามารถลดการร้องเรียน เสริมภาพลักษณ์
องค์กร และอาจเป็นอุปกรณ์เสริมรายได้ให้การประปานครหลวง
ในอนาคตซึ่งมีประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
	
  

From the problem of expensive water cost around
1,500-2,000 THB per month which mainly caused by water
user don’t know that their pipe is leak as pipe system in
their house is broken such as floating ball in toilet tank or
reserve tank underground is broken, they will know about
the leakage when they see their water invoice, this effect on
delay payment and can lose the income from discount so,
MWA promote water user to check their internal pipe system
including related equipment might not be sufficient.
So, pipe internal leakage warning equipment will
enable water user to control their water consummation behavior
and can stop wasting water resource unnecessarily. MWA
can reduce complain rate, build organization image and
this equipment can an income to MWA also. In the future,
this equipment will be useful in following point:
	
  

MWA
ด้าน กปน.
• Reduce complain rate from water user about over
• ลดการร้องเรียนจากผู้ใช้น้ำกรณีค่าน้ำแพง เนื่องจาก
pricing of water bill since water user will rapidly
ผู้ใช้น้ำสามารถทราบการรั่วไหลได้เร็วขึ้น
identify the leakage.
• ลดน�้ ำ สู ญ เสี ย ที่ เ กิ ด จากการขอลดค่ า ปรั บ กรณี
• Reduce water wasting from fine reduction of over
ค่าน้ำแพง
pricing of water bill.
• เสริมภาพลักษณ์องค์กร กปน. มีเครื่องมือที่ทันสมัย
•
Build organization image. MWA has high-tech
ให้ผู้ใช้น้ำสามารถควบคุมปริมาณการใช้น้ำได้ด้วย
equipment and water user can use it to control
ตนเองโดยง่าย
their water consummation easily.
• ต่อยอดเป็นธุรกิจเสริมเพิ่มรายได้ในส่วนของ
• Improve this project in making more income to
Home care center และด้านที่เกี่ยวข้อง
the organization in Home care center and related
• ลดการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็นของพนักงาน อีกทั้งใช้
section.
เวลาดังกล่าวไปปฏิบัติงานอื่นที่ก่อให้เกิดประโยชน์
• Reduce unnecessary work, officer can use this
และสร้างผลกำไรให้ กปน.ได้
available time to do other value added work and
ด้านผู้ใช้น้ำ
making profit to MWA
สามารถตรวจสอบและควบคุมปริมาณการใช้น้ำด้วย
Water user
ตนเองได้
Can check and control their water consumption.
ด้านสิ่งแวดล้อม
Environment
ลดการสูญเสียทรัพยากรน้ำโดยไม่เกิดประโยชน์
Reduce unnecessary resource wasting
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การจัดการความรู้

Knowledge Management

การประปานครหลวง ได้ดําเนินการจัดการองค์ความรู้
ภายในหน่วยงานนับตั้งแต่ปี 2550 เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่มี
คุณค่าและจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ทั้งความรู้ที่มีอยู่ชัดแจ้งในรูป
ของเอกสาร และความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน ซึ่งได้มาจากประสบการณ์
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล ให้เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น
ทําให้บุคลากรสามารถเข้าถึงได้สะดวก สามารถนําองค์ความรู้และ
วิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้ประโยชน์ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
นําไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
ซึ่งการที่บุคลากรมีองค์ความรู้ต่างๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน
มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ อันจะช่วยผลักดันและขับเคลื่อน
เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้ได้
ในปี 2558 การประปานครหลวง จึงสร้างระบบสังคม
ออนไลน์ภายในองค์กร หรือ i-Connex เพิ่อเป็นช่องทางให้พนักงาน
กปน. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุยเรื่องต่างๆ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การทำงาน ในระบบ Social เรื่องที่เป็นองค์ความรู้
ที่เป็นประโยชน์ต่อ กปน. จะนำไปเผยแพร่แลกเปลี่ยน เป็นองค์
ความรู้ของ กปน. ในระบบ Wiki

MWA has started internal knowledge management
since 2007. The objective is to collect important knowledge
for waterworks operation by organizing both explicit and tacit
knowledge in order to make it accessible to all MWA personnel
and possible to apply these knowledge and best practice in
waterworks operation. Thereafter, a learning environment will
lead MWA to be a Learning Organization. Potential personnel
and continuous learning are important factors that will drive
each strategy to achieve defined goals.
In 2015, MWA created internal online social network
called “i-Connex” to be a platform for MWA personnel to
exchange knowledge, discuss, share working experience.
From this platform, any useful knowledge will be shared as
MWA knowledge on Wiki system.
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นอกจากนั้น คณะกรรมการพัฒนากระบวนงานและการ
บริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้จัดทำ
“คู่มือการจัดการความรู้ กปน.” ประจำปี 2558 เพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดการความรู้ของพนักงาน กปน. ทั้งองค์กร
คณะทำงานย่อยพัฒนากระบวนงานและการบริหารจัดการ
องค์ความรู้ฯ ของแต่ละสายงาน ดำเนินจัดกิจกรรมการจัดการความรู้
ภายในสายงาน โดยมีการจัดตั้งกลุ่มนักปฏิบัติ (Community of
Practices : COPS) เพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
จากการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เพื่อแปลงความรู้
Tacit Knowledge ให้เป็น Explicit Knowledge นอกจากนั้น ทุกสายงาน
ยังจัดกิจกรรม KM DAY ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ ให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด
ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป

Furthermore, Committee of process development and
knowledge management created “MWA knowledge management
handbook 2015” as an approach of knowledge management
for MWA personnel.
Sub-committee of process development and knowledge
management of each work line initiated knowledge
management activities by setting up Community of Practices
(COPS) for sharing knowledge, and working experience
among group members. The objective is to transform “Tacit
Knowledge” to “Explicit Knowledge”. Moreover, each work
line also held Knowledge Management (KM) DAY activity to
encourage and create learning environment for personnel to apply
acquired knowledge in their works, for self-development
and for driving MWA to be a learning organization.

สายงานผลิต
Team from Water Production and Transmission line

สายงานผู้ว่าการ
Team from Governor line
สายงานการเงิน
Team from Finance line

คณะกรรมการพัฒนากระบวนงานและการบริหารจัดการ
องค์ความรู้ มีการประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางในการพิจารณา
กลั่นกรอง คัดเลือก องค์ความรู้จากคณะทำงานย่อยฯ ของแต่ละ
สายงาน เพื่อจัดเก็บในฐานข้อมูลความรู้ หรือระบบ KM/LO ของ
การประปานครหลวง จึงมีการจัดกิจกรรมการประกวดการจัดการ
ความรู้ ประจำปี 2558 โดยแบ่งประเภทผลงาน และเงินรางวัลที่
มอบให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ดังนี้
ประเภทผลงาน
1. Explicit Knowledge (Technical)
2. Explicit Knowledge (Management)
3. Tacit Knowledge (Technical)
4. Tacit Knowledge (Management)

Committee of process development and knowledge
management had a conference for considering and screening
KM projects of each work line for collecting these knowledge
in the knowledge database or MWA KM/LO system. In order
to do so, MWA organized knowledge management contest
2015, by divided project category and award category as
follows,
Project category
1. Explicit Knowledge (Technical)
2. Explicit Knowledge (Management)
3. Tacit Knowledge (Technical)
4. Tacit Knowledge (Management)
Annual Report 2015
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เงินรางวัล
รางวัลที่ 1 จำนวนเงิน 30,000 บาท พร้อมโล่ และ
ใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2 จำนวนเงิน 20,000 บาท พร้อมโล่ และ
ใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3 จำนวนเงิน 10,000 บาท พร้อมโล่ และ
ใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย จำนวนเงิน 5,000 บาท และ
ใบประกาศเกียรติคุณ
โดยให้นักปฏิบัตินำเสนอผลงานองค์ความรู้ทั้งหมดต่อ
คณะกรรมการตัดสินฯ และผู้บริหาร เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และคัดเลือกองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้จริง
และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ต่อคณะกรรมการฯ
วันที่ 8-13 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องปิยราษฎร์ อาคารสำนักงานใหญ่
การประปานครหลวง โดยในปี 2558 กปน. ได้องค์ความรู้ที่ผ่าน
การคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ และได้รับรางวัลทั้งหมด ดังนี้
Explicit Knowledge (Technical)
รางวัลที่ 1 ระบบติดตามเฝ้าระวังแหล่งน้ำดิบ และช่วยในการ
ตัดสินใจรับมือกับสถานการณ์น้ำ จากสายงาน รวก.(ผ)
รางวัลที่ 2 ปิดประตูตีแมว จากสายงาน รวก.(กต)
รางวัลที่ 3 CSR BOY คอยบอก จากสายงาน ผวก.
รางวัลชมเชย 1 ลักต้องขุด จากสายงาน รวก.(กอ)
Explicit Knowledge (Management)
รางวัลที่ 2 การศึกษาลดขนาดมาตรวัดน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณ
น้ำจำหน่าย จากสายงาน รวก.(กต)
รางวัลที่ 3 คู่มือประสานงานก่อสร้าง จากสายงาน รวก.(ว)
รางวัลชมเชย 1 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Cost Center จากสายงาน
รวก.(ง)
รางวัลชมเชย 2 กฎหมายค้ำประกันใหม่คลอดแล้วนะ… รู้ยัง?
จากสายงาน รวก.(บ)
รางวัลชมเชย 3 EVM EASY EASY จากสายงาน รวก.(กอ)
รางวัลชมเชย 4 Business Continuity Management
จากสายงาน รวก.(ท)
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Awards
1st Prize wins 30,000 THB, Trophy and Certification
2nd Prize wins 20,000 THB, Trophy and Certification
3rd Prize wins 10,000 THB, Trophy and Certification
Complimentary prize wins 5,000 THB and Certification
The contestants presented their projects in front of
judges and executives for accuracy verification and selection
of useful knowledge which could improve productivity and
work performance.
Knowledge management project presentation in
front of judges during 8-13 July 2015 at Piyarat room,
MWA headquarter in 2015, MWA gathered awarded
knowledge projects as follows:
Explicit Knowledge (Technical)
1st Prize: Raw water source monitoring and water
circumstance assistant system from Water production
and Transmission line.
2nd Prize: Pit-Pratoo-Tee-Meaw from Western service line
3rd Prize: CSR BOY informing agent from Governor line
1st Complimentary Prize: Luk-Tong-Kood from Eastern
Service line
Explicit Knowledge (Management)
2nd Prize: Water meter size reduction study for the
purpose of increasing distributive water from Western
service line
3rd Prize: Construction work coordination manual from
Engineering and Construction line
1st Complimentary Prize: It’s good to know about Cost
Center from Finance line
2nd Complimentary Prize: Do you know ? New suretyship
law is launched from Administration line
3rd Complimentary Prize: EVM EASY EASY from Eastern
Service line
4th Complimentary Prize: Business Continuity Management
from IT line
Tacit Knowledge (Technical)
1st Prize: Tapping stick (Mai Kok Gag) from Western
Service line
2nd Prize: Pipe repairing tool without stop supplying
water series III from Western Service line
3rd Prize: Pass the wind (PhaiLom) from Western
Service line

Tacit Knowledge (Technical)
รางวัลที่ 1 ไม้ก๊อกแก๊ก จากสายงาน รวก.(กต)
รางวัลที่ 2 อุปกรณ์ซ่อมท่อโดยไม่หยุดน้ำา Series III
จากสายงาน รวก.(กต)
รางวัลที่ 3 ผายลม จากสายงาน รวก.(กต)
รางวัลชมเชย 1 คู่มือควบคุมงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำ
(คู่มือช่าง) ฉบับ พ.ศ.2558 จากสายงาน รวก.(ว)
รางวัลชมเชย 2 สเปรย์ใต้ดินหาทิศทางน้ำ จากสายงาน
รวก.(กต)
รางวั ล ชมเชย 3 Forecast Tips for Non-Forecast
จากสายงาน รวก.(พ)
Tacit Knowledge (Management)
รางวัลที่ 2 การชำระคืนเงินกู้ต่างประเทศก่อนครบกำหนด
จากสายงาน รวก.(ง)
รางวั ล ที่ 3 ตรวจสอบรอบคอบ ปลอดความเสี่ ย ง
จากสายงาน ผวก.
รางวัลชมเชย 1 การบริหารจัดการน้ำด้อยคุณภาพในคลอง
อ้อม ไม่ให้ส่งผลต่อคุณภาพน้ำประปา จากสายงาน รวก.(ผ)
รางวัลชมเชย 2 เรื่องนี้ต้องขยาย จากสายงาน รวก.(กอ)
รางวัลชมเชย 3 การสร้างวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กร
(Internal Trainer) จากสายงาน ผวก.
รางวัลชมเชย 4 การล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำขนาดใหญ่
10,000 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป จากสายงาน รวก.(ผ)
องค์ความรู้ทั้งหมดที่ผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการฯ
แล้วนั้น จะถูกนำมาเก็บไว้ในระบบ KM/LO (KM Blog) เพื่อเผย
แพร่และเป็นแหล่งความรู้ให้พนักงาน กปน.เข้ามาสืบค้นต่อไป
และองค์ความรู้ทั้งหมด ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา จัดให้มี
การเผยแพร่ แลกเปลี่ยน ต่อพนักงาน กปน. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อีกครั้ง ใน “งานสัปดาห์วิชาการ กปน. ประจำปี 2558”

1st Complimentary Prize: Distribution pipe installation
manual (Technician manual) 2015 edition from
Engineering and Construction line
2nd Complimentary Prize: Sub terrain spray for water
direction searching presented from Western Service
3rd Complimentary Prize: Forecast Tips for Non-Forecast
from Planning and Development line
Tacit Knowledge (Management)
2nd Prize: Advance overseas loan payment from Finance line
3rd Prize: Carefully verify, no risk from Governor line
1st Complimentary Prize: Low quality water management
in Nam Aom canal from Water production and Transmission
line
2nd Complimentary Prize: This story must be told from
Eastern Service line
3rd Complimentary Prize: Building internal trainers from
Governor line
4th Complimentary Prize: Cleaning of water reservoir bigger
than 10,000 cubic meter from Water production and
Transmission line
All knowledge projects selected by judges will be stored
in KM/LO (KM Blog) system to be a source of knowledge
for MWA staff.
All knowledge projects were shared and exchanged
between MWA staff and stakeholders in “MWA Academic Fun
Fest 2015” arranged by Waterworks Academic Development
Department.
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ผลงานดีเด่นทีไ่ ด้รบ
ั รางวัล
AWARDS

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น โครงการวิชาชีพช่างประปาเพือ
่ ประชาชน
SOE Award for Plumber profession for public project

รับรางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2558
ประเภทการด�ำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

SOE Award 2015

For Social and Environmental Services
“โครงการวิชาชีพช่างประปาเพือ
่ ประชาชน”

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 17.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี
ท�ำเนียบรัฐบาล ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
มอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2558 ประเภทการดำเนิน
งานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากผลงานโครงการวิชาชีพ
ช่างประปาเพื่อประชาชน แก่ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ
การประปานครหลวง (กปน.) ในงานพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจ
ดีเด่น ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด “TOGETHER FOR ALL
FOR ONE” พลังรัฐวิสาหกิจไทยสร้างสรรค์มิติ ใหม่ ก้าวไกล
เป็นหนึ่งเดียว
“Plumber profession for public project”

On 22nd September 2015 at 17:30 at Santi Maitree
Building, Government House, Mr. Somkid Jatusripitak,
Deputy Prime Minister, granted SOE Award 2015 for Social
and Environmental Services category from Plumber Profession
for Public Project to Mr. Thanasak Watanathana, MWA Governor,
during SOE Award ceremony 2015. This year, the ceremony
presented its theme under “Together For All, All For One,
Power of Thai State Enterprise, Creating New Dimension,
Moving Forward Together” concept.
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ด้านการน�ำเสนอองค์ความรู้ และส่งผลงานวิจย
ั วิชาการในเวทีวช
ิ าการทัง
้ ในและต่างประเทศ
Awards for knowledge presentation and academic research in academic conferences
in Thailand and abroad

รางวัล Mexico Water Prize

จากการประชุม World Water Forum ณ เมืองแดกู ประเทศ
เกาหลีใต้ ได้รับรางวัลที่ 2 ผลงาน “MWA ONE for all” โครงการ
ขยายเขตการให้บริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง

Mexico Water Prize

from World Water Forum in Daegu, South Korea. Also,
“MWA ONE for all” won 2nd Prize for Urban area service expansion.

รางวัล ICT Excellence Awards

จาก “โครงการปรับปรุงการบริหารลูกค้าสัมพันธ์” เรื่อง
ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้น้ำด้วยข้อความสั้น
นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.)
รับรางวัล ICT EXCELLENCE AWARDS 2015 จาก “โครงการ
ปรับปรุงการบริหารลูกค้าสัมพันธ์” โดยสมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย (TMA) มอบให้เพื่อยกย่องและสนับสนุนองค์กร
ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และพัฒนาการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นระบบ
ICT Excellence Awards

from “Customer relationship management improvement
project” in SMS alert for customers.
Mr. Thanasak Watanathana, MWA Governor, received
ICT EXCELLENCE AWARDS 2015 from “Customer relationship
management improvement project” awarded by Thailand
Management Association (TMA) for the appreciation and
encouragement of excellent IT management and best customer
service improvement organization.
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สถาบันพัฒนาวิชาการประปา ได้ดำเนินการจัดอบรม
ทางด้านวิชาชีพการประปาให้กับบุคคลภายนอก องค์กรภาครัฐ
และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญการ
ในกระบวนการผลิตน้ำประปาที่สะอาด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. การจัด อบรมร่วมกับ หน่วยงานฝ่า ยบริหารความ
รับผิดชอบต่อสังคม ในหลักสูตร “โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อ
ชุมชน” ใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายใน Corporate Social Responsibility :
CSR เพื่อเสริมสร้างพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการบำรุง
รักษาระบบประปาในสถานการณ์จริง สร้างความสามัคคีในการ
ทำงานเป็นทีม ขยายความร่วมมือระหว่าง กปน. หน่วยงานภาครัฐ
เอกชน และชุมชน ตลอดจนปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับความร่วมมือจากทีมงานของ
ประปาสาขาในแต่ละพื้นที่ เป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. การจัดอบรมที่มีการลงทะเบียน มีจัดอบรมภายใน
สถาบันพัฒนาวิชาการประปา รวมทั้งการจัดอบรมสัญจรไปตาม
จังหวัดต่างๆ ในหลักสูตร “การพัฒนามาตรฐานงานก่อสร้าง
วางท่อประปา” ให้กับผู้รับจ้างของ กปน. และหน่วยงานภายนอก
ที่สนใจเข้ารับการอบรม โดยในปีงบประมาณ 2558 มีการจัดอบรม
ทั้งหมด แบ่งเป็นประเภทตามรายละเอียดดังนี้
2.1 การจัดอบรมโครงการ “วิชาชีพช่างประปาเพื่อ
ประชาชน” ร่วมกับหน่วยงาน ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม
จัดอบรมให้กับบุคคลภายนอกประชาชนทั่วไป จำนวน 10 ครั้ง
มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 361 คน ใช้งบ CSR มีค่าใช้จ่าย 544,530.61 บาท
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MWAIT has organized waterworks professional
training for government and private-sector external personnel
in Thailand and abroad since 2004. The objective of the
training is to spread out knowledge, skill and expertise of clean
water production which can be divided into 2 categories:
1. “Plumber profession for community” training
course in collaboration with CSR department. The budget used
in this training came from Corporate Social Responsibility
(CSR) budget. The objective of this training was to build skill,
knowledge and competency of waterworks system maintenance
in real life. Building sense of team working, expanding the
collaboration between MWA, government and private sectors
and community. And it created social responsibility awareness
to participants. This training received a helpful aid from local
waterworks staff in assisting the participants.
2. Registration-fee-required training courses organized
at MWAIT and in other provinces. The training course was
“Standard pipe laying installation development” for MWA
contractors and other external organizations. In fiscal year 2015,
there were training courses organized as follows:
2.1 “Plumber profession for public” training
course in collaboration with CSR department. This training was
organized for public and there were 10 training courses
with 361 participants. This training was supported by CSR
budget in total amount of 544,530.61 THB.

2.2 การจัดอบรมสัญจรสำหรับบุคคลภายนอก อบต.
อบจ. เทศบาล และหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 6 ครั้ง ผู้เข้าอบรม
ทั้งหมด 731 คน รายได้เป็นค่าลงทะเบียน 2,558,500 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 941,860.84 บาท นำส่งรายได้เข้า
กปน. 1,616,639.16 บาท
2.3 การจัดอบรมสำหรับผู้รับจ้างที่ทำงานให้การประปา
นครหลวง และบริษัทต่างๆ จำนวน 5 ครั้ง ผู้เข้าอบรมทั้งหมด
186 คน มีรายได้ค่าลงทะเบียน 686,200 บาท ค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการ 254,957.13 บาท นำส่งรายได้เข้า กปน.
431,242.87 บาท
รวมจ�ำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 1,278 คน มีรายได้
ค่าลงทะเบียน 3,244,700 บาท มีค่าใช้จ่ายรวม 1,196,817.97
บาท รวมรายได้คงเหลือนำส่ง กปน. 2,047,822.03 บาท
สำหรับการให้บริการเช่าห้องอบรมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อบริหารจัดการอาคารทรัพย์สินของสถาบันฯ
เพื่อให้เกิดสูงสุด และคุ้มค่าในการก่อสร้าง และดูแลบำรุงรักษา
การประปานครหลวงได้มีประกาศให้หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชน ขอเช่าห้องอบรมและอุปกรณ์เกี่ยวกับการฝึกอบรมได้
ตามประกาศการประปานครหลวง เพื่อเป็นรายได้เสริมของ
การประปานครหลวงได้อีกทางหนึ่ง โดยในปี 2558 มีหน่วยงาน
ภายนอก อาทิ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด บริษัท บลิส-เทล จำกัด
(มหาชน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มาขอใช้บริการดังกล่าว
จำนวน 40 ครั้ง สามารถนำส่งเป็นรายได้เข้าการประปานครหลวง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 263,900 บาท

2.2 Six Training courses outside MWAIT for Subdistrict Administration Organization, Provincial Administration
Organization, Municipality and others organizations. There were
731 participants and approximately 2,558,500 THB were
gained from the registration fee. Expense spent on training
operation was 941,860.84 THB and after operational cost
deduction, MWA received 1,616,639.16 THB.
2.3 Five training courses for MWA and other
company contractors. There were 186 participants, receiving
686,200 THB for registration fee; expense spent on training
operation was 254,957.13 THB and after deduction, MWA
received 431,242.87 THB.
In total, there were 1,278 participants; income
from registration fee was 3,244,700 THB; overall expense was
1,196,817.97 THB and after the deduction, MWA received
2,047,822.03 THB.
For training room and equipment rental fees of MWAIT
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 2015,
there were external organizations such as YIP IN TSOI Co., Ltd.,
Blistel Co,. Ltd., Dhurakij Pundit University requesting to rent
MWAIT facility. There were around 40 rentals in 2015 and
created around 263,900 THB to MWA.

สรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย และคงเหลือนำส่งเงินให้ กปน. เป็นดังนี้
Income, expense and remaining budget summary to MWA
รายการ
List

รายได้
(ค่าลงทะเบียบ
และค่าเช่าห้องอบรม)
Income
(registration and rental fees)

การจัดอบรมโครงการ “วิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน”
“Plumber profession for public” training course

-

544,530.61

-

2,558,500

941,860.84

1,616,639.16

686,200

254,957.13

431,242.87

การให้บริการเช่าห้องอบรมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
Training room and equipment rental fees

263,900

-

263,900

รวม
Total (THB)

3,508,600

1,741,348.58

2,311,782.03

การจัดอบรมสัญจรสำหรับบุคคลภายนอก อบต. อบจ.
เทศบาล และหน่วยงานอื่นๆ
Training tour for SAO, PAO, Municipality and others
organizations
การจัดอบรมสำหรับผู้รับจ้างที่ทำงานให้การประปานครหลวง
และบริษัทต่างๆ
MWA and other companies’ contractor training course

ค่าใช้จ่าย
Expense

คงเหลือเงินน�ำส่งให้
กปน.
Remaining budget
sent to MWA
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ศูนย์การเรียนรู้ ณ พื้นที่เชียงราก
MWAIT LEARNING CENTER IN CHIANG RAK

พื้นที่การประปานครหลวง บริเวณเชียงราก ตำบลบางกะดี
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี พื้น ที่ศึก ษาขนาดเนื้อที่รวม 54 ไร่ 1 งาน
16.6 ตารางวา มีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ของระบบการวาง
รากฐานสาธารณูปโภคของประเทศไทยและเป็นยุคเริ่มต้นของ
การก่อตั้ง หน่วยงาน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2452 ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ปัจจุบันมี
อาคารอยู่ในพื้นที่หลายหลัง การใช้งานปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจาก
ยุคก่อตั้งศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับ
มอบหมายและความไว้วางใจ โดยการประปานครหลวง ในการ
ทำการศึกษาโครงการจัดทำผังแม่บทพื้นที่ที่ทำการประปาเชียงราก
เพื่อวางแผนแนวทางในการบริหารจัดการโครงการและที่ดินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประเทศชาติ อีกทั้งสถาบันพัฒนา
วิชาการประปา จะต้องมีความพร้อมในเรื่องอาคาร สถานที่ สิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับการดำเนินงานของสถาบันฯในด้านต่างๆ ซึ่งมี
เป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยเป็นแหล่งองค์ความรู้
และถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับอาเซียน รวมถึงเป็นศูนย์มาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งต้องพร้อมทั้งด้านการจัดฝึกอบรม สัมมนา
การฝึกภาคปฏิบัติ การทดสอบเพื่อรับรองมาตรฐานฯ ที่พักรับรองที่
สะดวกสบาย สภาพแวดล้อมที่ดี เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถ
รองรับผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา และกิจกรรมอื่นๆ จากทั้งหน่วยงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศได้เป็นจำนวนมาก รวมถึงมีภาพลักษณ์
ที่ดีในระดับสากล
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The area of MWA in Chiang Rak, Bangkadee,
Pathumtanee province is 86866.4 sq.m. This area is very
important in term of Thai infrastructure system and was the
beginning of MWA establishment on 13 July 1909 during
King Rama V reign. Nowadays, there are many building in
this area. Current usage of this space has changed since the
establishment. Chula Unisearch of Chulalongkorn University
assigned by MWA to carry out a study project on making master
plan on MWA Chiang Rak in order to planning approach in
management of project and land to its maximum exploitation
for organization and country. Moreover, MWAIT need to be
ready in term of building, location, necessary facility to run
the institute. MWAIT aim to be a learning center by being
a center of knowledge and technology transferring in ASEAN
level and becoming standard profession qualification center which
requires training, seminar, workshop, standard guarantee
examination readiness, convenient accommodation, good
environment, high-technology, can support training, seminar
and other activity participants from local and foreign
organization and have a good image in international level.

พื้นที่ศึกษา

พื้นที่ศึกษาขนาดเนื้อที่รวม 54 ไร่ 1 งาน 16.6 ตารางวา
ประกอบด้วยแปลงที่ดินที่ราชพัสดุจำนวน 6 แปลง ซึ่งการประปา
นครหลวงมีโฉนดครอบครองในที่ดิน 6 แปลงดังกล่าว อยู่บนตำแหน่ง
ที่ตั้งของที่ทำการประปาเชียงราก ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วยอาคารที่ทำการเดิม อาคารเรือนรับรอง
(บ้านพักนายช่างในอดีต) เรือนครัว โกดังเก็บสัมภาระ ศาลาท่าน้ำ
โรงจอดเรือ อาคารบ้านพักอาศัย และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ พื้นที่มี
ความเป็นธรรมชาติสูง ลักษณะพื้นที่ริมน้ำ บางส่วนน้ำสามารถ
ท่วมถึง มีการขุดลอกและถมดินเป็นระยะ พืชพรรณ มีต้นไม้ใหญ่
อยู่บ้างบริเวณเกาะฝั่ง ทิศใต้ ที่เหลือเป็นไม้ขนาดเล็กขึ้นตามธรรมชาติ

Studied area

Studied area size is 86866.4 sq.m. Composed of 6 parcels
of state land which MWA owns these 6 parcels situated in
Chaing Rak, Bangkadee, Pathumtanee province. This land is
composed of old office, visitor house (Old house of technician),
kitchen, warehouse, pier pavilion, boat parking house,
house and other edifices. This area is rich in natural
resources, situated nearby the river but in some area can
face with flooding problem. Canal dredging and land filling
is periodically operated. Plant can be found in south side
and small tree can be found naturally grow.

ภาพจ�ำลองทัศนียภาพโครงการรวม
Overview scenario
	
  

ขอบเขตพื้นที่โครงการ

Project area

1. พื้นที่ก่อสร้างสถาบันพัฒนาวิชาการประปา-พื้นที่รวม
1. MWAIT construction area 58160 sq.m. 		
ประมาณ 36 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา
2. Production and water distribution line
2. พื้นที่สายงานผลิตและส่งน้ำ-พื้นที่รวมประมาณ 17 ไร่ area 28706.4 sq.m.
3 งาน 76.6 ตารางวา
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ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

1. ประโยชน์ด้านการเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรม และ
พัฒนาบุคลากรมืออาชีพด้านงานประปา รวมทั้งวิจัย พัฒนา
และสร้างนวัตกรรม ให้เป็นสถาบันที่มีองค์ความรู้ด้านวิชาการประปา
ที่เป็นเลิศในอาเซียน เป็นศูนย์การเรียนรู้แบบบูรณาการครบวงจร
สามารถรองรับหลักสูตรสำหรับบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร
รวมทั้งหลักสูตรนานาชาติ
2. ประโยชน์ด้านการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านคุณวุฒิ
วิชาชีพ เป็นสถานที่หลักในการฝึกอบรม บ่มเพาะทักษะทางวิชาชีพ
ด้านช่างประปา เป็นหน่วยงานกลาง/แม่ข่ายในการทดสอบคุณวุฒิ
ทางด้านช่าง
3. ประโยชน์ด้านสังคม เป็นบทบาทหนึ่งของหน่วยงาน
ในเรื่องการเกิดประโยชน์ต่อสังคมหรือ CSR ได้แก่ การเป็น
พื้นที่โล่ง พื้นที่สีเขียวยั่งยืน เป็นทิวทัศน์และสภาพแวดล้อมที่ดี
การใช้ประโยชน์ของชุมชนในเรื่องการพักผ่อนหย่อนใจ การเล่น
กีฬา กิจกรรมทางสังคม เช่น ลานอเนกประสงค์ การแข่งกีฬา
เป็นต้น
4. ประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ กลุ่มอาคารเก่าที่มีความสำคัญ
โดยการค้นคว้าประวัติ สำรวจอาคารและเก็บข้อมูลอย่างละเอียด
ทั้งทางสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง เพื่อเก็บเป็นข้อมูลซ่อมแซม
และปรับปรุง อาจเปลี่ยนการใช้สอยเพื่อเป็นอาคารนิทรรศการประวัติ
ของพื้นที่ อาคารแสดงงาน รวมทั้งการปรับปรุงบริเวณโดยรอบกลุ่ม
อาคารเก่าให้เห็นความสำคัญของการก่อตั้งหน่วยงาน หรืออีกทาง
เลือกหนึ่งคือ อาจใช้สอยเป็นห้องอ่านหนังสือ ห้องพักผ่อน ห้องกาแฟ
สำหรับส่วนอบรมสัมมนาโดยมีป้ายข้อมูลให้ทราบความสำคัญในอดีต
5. ประโยชน์ด้านประวัติศาสตร์ การได้รับความรู้จาก
พื้นที่ที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ และจากการเสริมความรู้
ของพื้นที่ชายน้ำในเรื่องต้นไม้ สัตว์และนิเวศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อนักเรียน โรงเรียนและเป็นตัวอย่างในการสื่อความหมายทาง
ธรรมชาติ
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Project’s advantages

1. Training and development center for personnel
profession improvement, R&D work and innovation creation
which will enable MWA to become an excellence institute in
ASEAN and become integrated learning center which can
provide training course for internal and external personal
including international courses.
2. Professional qualification excellence center. This will
be main training center for providing waterworks profession skill.
Become central agency /network for technical qualification test.
3. Society: this is another role of the organization in
creating CSR such open space, green space, become the best
view and environment for the community to use this space
as a rest area, play sport, social activity such as all-purpose
field, sport competition etc.
4. Conservation: group of important buildings which
had been study about its history, exploration of building
and collecting information in details in architectural and
structural perspectives in order to keeping information for
the renovation. This building can change its applicability
such as use as exhibition hall showing history of the area,
exhibition gallery. The improvement of surrounding area of
old building in order to emphasize the importance of the
organization or the other option is the building can be used
as reading room, lounge, coffee room for the receiving seminar
participants and provide information board about the history
of this building.
5. History: getting information from the area which is
historically importance and others factors such as plantation
in water area and ecosystem will be useful for student,
school and become an example of natural environment study.

