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วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าหมาย

เป็นสถาบันที่เป็นเลิศด้านวิชาการประปา

1. พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการงานประปา

1. เป็นสถาบันชั้นน�ำด้านการพัฒนา
วิชาการประปา นวัตกรรม และบุคลากร

2. สร้างและพัฒนาบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานประปา
3. สร้างและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้องค์กร

Vision

To be the excellent waterworks institute

4

2. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการและให้ค�ำ
ปรึกษาด้านวิชาชีพประปาทั้งในและนอกประเทศ

Mission

Goals

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

1. To be the leading waterworks institute
in the fields of academic development,
innovation and human resource development;

5

2. To be the center of waterworks
academic service and professional
consultancy for local and international
organizations.
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สารจากประธานกรรมการ
การประปานครหลวง
Message from the Chairman

การประปานครหลวง เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ให้บริการน�ำ้ ประปาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ขององค์การอนามัยโลกแก่ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
ด้วยค่านิยม คุณภาพน�้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี “ประปาเพื่อประชาชน” การประปานครหลวง
จึงได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการพัฒนาการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง ควบคูไ่ ปกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นกุญแจส�ำคัญที่จะน�ำพาองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จ และก้าวสู่การเป็น
องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) ที่ให้บริการงาประปา
มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล ตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้
สถาบันพัฒนาวิชาการประปา ถือได้ว่ามีส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว เพราะ
การที่การประปานครหลวงจะสามารถผลิตและส่งน�้ำประปาที่มีคุณภาพให้ถึงมือประชาชนได้นั้น
ล้วนมีพื้นฐานมาจากทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรขององค์กรที่ต้องมีความรู้ ความสามารถ
สถาบันพัฒนาวิชาการประปาจึงได้รบั บทบาทหน้าทีใ่ นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพือ่ ให้บคุ ลากร
ภายในองค์กรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมที่จะให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างเกินความ
คาดหวัง โดยมีการจัดฝึกอบรมส�ำหรับบุคลากรในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงผู้บริหาร
ระดับสูง และนอกจากการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรแล้ว สถาบันพัฒนาวิชาการประปายังให้
ความส�ำคัญที่จะน�ำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายในองค์กรมาส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรภายนอก ด้วยการจัดฝึกอบรมโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน เป็นต้น
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า สถาบันพัฒนาวิชาการประปามีส่วนส�ำคัญในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความ
สามารถของบุคลากรภายในองค์กร ตลอดจนการให้ความรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพแก่ประชาชน
ทั่วไป ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคม
ในโอกาสนี้ กระผมในนามของคณะกรรมการการประปานครหลวง ขอขอบคุณส�ำหรับ
ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากประชาชนผู้ใช้น�้ำ พันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจน
ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของการประปานครหลวง
ในทุกด้านด้วยดีเสมอมา ซึง่ เป็นพลังส�ำคัญในการสร้างความมัน่ คงและพัฒนาการประปานครหลวง
ให้ก้าวไปข้างหน้าและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และส่งผลในการขับเคลื่อนความเจริญของประเทศ
ให้เติบโตและก้าวไกลอย่างยั่งยืนต่อไป

Metropolitan Waterworks Authority (MWA) is a state enterprise responsible
for providing water that meets WHO standards to residents in Bangkok,
Nonthaburi and Samut Prakan areas. According to our core value “Quality Water
for Quality Life”, we are aware of the importance of continuous development
in our operation, along wth human resource development. Both are keys to
organizational success, in the pursuit of becoming a High Performance
Organization (HPO) equipped with excellent waterworks service, good
governance, and international standard, in accordance with our defined vision.
MWA Waterworks Institute of Thailand (MWAIT) has an important role in
driving this mission. This is because, to be able to produce and deliver quality
water supply to the public relies on skilled and competent human resources.
Therefore, MWAIT is tasked with human resource development to equip MWA staff
members with knowledge and expertise to provide excellent customer service that
exceeds customer expectations. MWAIT has provided staff training at all levels
ranging from working level to high-level executives. Apart from internal training,
MWAIT also highlights the importance of sharing knowledge to society through
external training such as MWA Plumbers for People Project. It can be said that these
activities not only effectively develop our staff skills and performance, but also
help equip the public with professional knowledge. This, in turn, contributes to
joint sustainable development between MWA and the society as a whole.
On behalf of the MWA Board of Directors, I would like to extend my sincere
thanks to our customers, local and international affiliates, executives and all the
staff for your trust and confidence in us, and for your continued support, a great
force behind MWA’s effort to stabilize and to move forward. This will eventually
lead to the nation’s sustainable growth and prosperity in the foreseeable future.

นายเจริญ ภัสระ
ประธานกรรมการการประปานครหลวง
6

Chareon Passara
Chairman of MWA Board of Directors
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สารจากผู้ว่าการ
การประปานครหลวง
Message from MWA Governor

สถาบันพัฒนาวิชาการประปาก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ.2555 เพือ่ เป็นหน่วยงานหลัก
ของการประปานครหลวงในการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลทั้ ง ภายในและ
ภายนอกองค์กร การรวบรวมองค์ความรู้ด้านวิชาการประปา การด�ำเนินงาน
ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งการขยายขอบเขตความร่วมมือทางด้าน
วิชาการประปากับองค์การประปาต่างประเทศ
ในการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการด�ำเนินงานของสถาบัน
พัฒนาวิชาการประปา ประจ�ำปี 2560-2564 ได้แบ่งการด�ำเนินงานของ
สถาบันฯ ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการฝึกอบรม (Training) 2. ด้านการ
พัฒนาวิชาการประปา (Schooling) 3. ด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
(RDI) 4. ด้านการบริหารองค์ความรู้ (KM) และ 5. ด้านการสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานของสถาบันฯ (Support) โดยทุกฝ่ายจะประสานงานกันเพื่อให้
การด�ำเนินงานบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้และเกิดประโยชน์
ต่อการประปานครหลวงอย่างสูงสุด
ในอนาคต สถาบันฯ มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การเป็นสถาบันชั้นน�ำ
ด้านการพัฒนาวิชาการประปา นวัตกรรม และบุคลากร และเป็นศูนย์กลาง
บริการวิชาการและให้ค�ำปรึกษาด้านวิชาชีพประปาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
เป็นแหล่งข้อมูลด้านวิชาการประปา ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
และน�ำพาการประปานครหลวงก้าวไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High
Performance Organization : HPO) ตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก�ำหนดไว้ต่อไป

MWA Waterworks Institute of Thailand (MWAIT) was established
in 2012 as the main Metropolitan Waterworks Authority (MWA)
agency in charge of internal and external human resource
development, waterworks knowledge management, as well as
Research, Development and Innovation (RDI), and international
waterworks cooperation.
The key operation of MWAIT, according to MWAIT Strategy
2017-2021, is divided into 5 main areas: 1) Training 2) Schooling
3) Research, Development and Innovation (RDI) 4) Knowledge
Management (KM), and 5) Support. All parties coordinate their
work and thrive together to accomplish the set goals and for the
ultimate benefit of MWA.
In the future, MWAIT is determined to pave the way to become
a leading institute for the development of waterworks knowledge,
innovation, and human resource. Moreover, MWAIT aims to be the
waterworks professional consulting center for both domestic and
international organizations, as well as to be waterworks academic
center in response to the demand of customers. All of these
activities will ultimately drive MWA to become High Performance
Organization (HPO) according to the vision we have set.

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ
ผู้ว่าการการประปานครหลวง

8

Thanasak Watanathana
Governor
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สารจากผู้ช่วยผู้ว่าการ
(พัฒนาวิชาการประปา)
Message from Assistant Governor
(MWA Waterworks Institute of Thailand)

ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามารับหน้าที่ดูแลและสานต่องานของสถาบันพัฒนาวิชาการ
ประปา ต่อจากท่านรองผุสดี ขอมทอง ทีไ่ ด้ดำ� เนินการมาในปีงบประมาณ 2559 สถาบันพัฒนา
วิชาการประปาได้ก่อตั้งเป็นรูปร่างมากยิ่งขึ้นในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา จน ณ ปัจจุบัน
สถาบันฯ ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ใหม่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กปน.
ฉบับที่ 4 และสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแบ่งการท�ำงานออกเป็น 5 ด้านด้วยกัน ได้แก่
ด้านที่ 1 การฝึกอบรม (Training) ด้านที่ 2 การจัดการสถาบันสอน|เกี่ยวกับกิจการประปา
(Schooling) ด้านที่ 3 การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (RDI) ด้านที่ 4 การจัดการองค์ความรู้
(KM) และด้านที่ 5 งานสนับสนุนสถาบันฯ (Support)
สถาบันฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะก้าวเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่เป็นเลิศด้านวิชาการประปา
โดยส่งเสริมให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพในด้านงานประปาและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การท�ำงานของ กปน. เพือ่ ให้ กปน. พัฒนาก้าวขึน้ เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance
Organization: HPO) ซึ่งในปีที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ
ส่งเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการรวบรวมจัดเก็บและถ่ายทอดองค์ความรู้ของ
กปน. นอกจากนี้ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยังได้จัดการประชุมนานาชาติ ASEAN
Waterworks Executive Meeting ขึ้น โดยมีผู้บริหารจากองค์กรด้านน�ำ้ ประปาเข้าร่วมงาน
จ�ำนวน 10 หน่วยงาน จาก 9 ประเทศ
เรายังคงตั้งใจจะสร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ (MWAIT Learning Center) ณ พื้นที่
บริเวณเชียงราก ต�ำบลบางกระดี จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ด้าน
วิชาการประปา โดยมีการจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานที่มีความคืบหน้าและเป็นรูปร่างมากยิ่งขึ้น
ซึ่งจะมีการเปิดโครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้ฯ อย่างเป็นทางการในปีงบประมาณ 2560 นี้
ในโอกาสนี้ ดิฉันขอแสดงความขอบคุณคณะกรรมการก�ำกับดูแลงานสถาบันฯ และคณะ
ผู้บริหารที่ได้กรุณาชี้แนะแนวทางและสนับสนุนการด�ำเนินการของสถาบันฯ ในทุกๆ ด้าน
เป็นอย่างดี รวมทั้งพนักงานทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน และที่ขาดไม่ได้
คือ พนักงาน กปน. ทุกคน ที่มีส่วนร่วมช่วยให้สถาบันฯ เกิดการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง สุดท้ายนี้
ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่องต่อไป

I am very pleased to be in charge of MWA Waterworks Institute of Thailand
(MWAIT), and to continue the work done by Deputy Governor Phusadee
Khomthong, who was in charge of the job in the fiscal year 2016. MWAIT has
become more and more structured throughout the past 3 years. At present,
MWAIT has reviewed its strategy in accordance with the MWA Strategy No.
4 and in line with the current situation. Our key operation is divided into 5
areas: 1) Training 2) Schooling 3) Research, Development and Innovation
(RDI) 4) Knowledge Management (KM) and 5) Support.
MWAIT aims to become an excellent learning center in waterworks. We
encourage our staff to hone their professional skills in the field of water supply
and other aspects related to the works of MWA in order to develop MWA to
become a High Performance Organization (HPO). In the past year, MWAIT has
developed and improved various training courses, promoted researches and
innovation, including gathering, managing and transfering knowledge of MWA.
In addition, to prepare for the ASEAN community integration, an international
conference “ASEAN Waterworks Executive Meeting” was organized. The event
welcomed executives representing 10 waterworks organizations from 9 countries.
Also, we are determined to develop and establish MWAIT Learning Center
at Chiang Rak, Bangkradee Sub-district, Pathumthani Province, to be the center
of waterworks knowledge. The operation plan of which is in progress and is
becoming more structured. The construction ceremony of the Center is
scheduled for the fiscal year 2017.
I would like to take this opportunity to thank the board of committee and
the executives of MWAIT for their kind guidance and support in every aspect.
Cordial thanks also extend to all staff members for their active cooperation and
hard work. I am also grateful to all MWA staff for their contribution in making
MWAIT develop and grow. Lastly, I sincerely hope to continue receiving warm
support from everyone in the future.

Sutisa Naksen
Assistant Governor (MWAIT)

สุทิสา นาคเสน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา)
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โครงสร้างผังบริหาร
สถาบันวิชาการประปา

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

คณะท�ำงานย่อยด้านงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (RDI)
Working group of Research, Development and Innovation (RDI)

สถาบันพัฒนาวิชาการประปา
MWA Waterworks Institute of Thailand

กองบริการงานสถาบัน
Administrative Service Division

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
12

ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา
Dept. of Waterworks Academic Development

กองนวัตกรรมและพัฒนา
Innovation and Development Division

กองวิชาการประปา
Waterworks Academic Division

กองบริหารจัดการองค์ความรู้
Knowledge Management Division
13
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คณะกรรมการก�ำกับดูแล
สถาบันพัฒนาวิชาการประปา

COMMITTEE OF MWAIT MANAGEMENT

รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร

ผศ.ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์

ที่ปรึกษา
Assoc.Prof. Suwatana Chittaladakorn,Ph.D.
Advisior

นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ

ประธานกรรมการ
Mr. Thanasak Watanathana
Chairman

รองประธานกรรมการ
Miss Thanyaphorn Tantikul
Vice - Chairman

นายลือชัย ดีถาวร

นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์

Mr.Leuchai Deethawon

Mr.Yongyuth Arpaichiraratana

ดร.เอกวิทย์ จรประดิษฐ์

นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์

รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์

ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์

กรรมการ
Mr.Eakawit Jornpradit, Ph.D.
Member

นายอรินทร์ จิรา

ที่ปรึกษา
Asst.Prof. Teekawuth Potapirom
Advisor

น.ส.ธัญพร ตันติกุล

กรรมการ
Member

กรรมการ
Mr.Kristhawat Nopnakeepongse
Member

กรรมการ
Assoc.Prof.Suda Suwannapirom, Ph.D.
Member
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กรรมการ
Member

กรรมการ
Asst.Prof. Pasit Lorterapong, Ph.D.
Member

รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ

ที่ปรึกษา
Assoc.Prof. Chanin Tinnachote, Ph.D.
Advisor

ที่ปรึกษา
Mr. Arin Jira
Advisor

รศ.ดร.ธีร์ เจียศิริพงษ์กุล

กรรมการ
Assoc.Prof.Thira Jearsiripongkul
Member

น.ส.ฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ทรัพยากรบุคคล)
กรรมการ
Miss Chawewan Uthaipibool
Assistant Governor
(Human Resource Management)
Member

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต

กรรมการ
Mrs. Chutima Eamchotechawalit, Ph.D.
Member

นางผุสดี ขอมทอง

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา)
กรรมการและเลขานุการ
Mrs.Phusadee Khomthong
Assistant Governor
(MWA Waterworks Institute of Thailand)
Member and Secretary
15

รศ.ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล

กรรมการ
Assoc.Prof.Siriwat Potivejkul
Member

นายสุนทร ทองก�ำเนิด

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

ผศ.ดร.สิตางคุ์ พิลัยหล้า

กรรมการ
Asst.Prof. Sitang Pilailar, Ph.D.
Member

นายวชิรวิทย์ โพธิ์วิจิตร

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา
ผู้ช่วยเลขานุการ
Mr.Washirawit Powichit
Director of Waterworks Academic
Development Department
Assistant Secretary
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ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงาน
สถาบันพัฒนาวิชาการประปาและแผนงานในอนาคต

MWAIT Strategy
and Future Plans

ยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่
•
•
•
•
•

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและพัฒนาบุคลากรสู่ความ
เป็นเลิศด้านวิชาการประปา (Training)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามาตรฐานและหลักสูตร
งานประปาที่เป็นเลิศ (Schooling)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ที่เป็นเลิศด้านงานประปา (KM)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นศูนย์กลางการสนับสนุน การสร้าง
งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ด้านกิจการประปา
สู่ความเป็นเลิศ (RDI)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 การสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานของ
สถาบันพัฒนาวิชาการประปาอย่างยั่งยืน (Support)

Duration of Operation

The timeframe for the implementation of MWAIT Strategy
is aligned with the 5-year MWA Management Strategy
(2017-2021). Each phase comprises key targets as follows:

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

ระยะเวลาด�ำเนินการ
การด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานสถาบันพัฒนา
วิชาการประปา มีกรอบระยะเวลาด�ำเนินการทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์
การบริหารการประปานครหลวง ซึ่งมีระยะเวลา 5 ปี คือปีงบประมาณ
2560-2564 โดยมีเป้าหมายการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในแต่ละช่วงปี
ดังนี้
16
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ปีงบประมาณ 2560-2561
Enhancement & Expansion (สร้าง ปรับปรุง และขยายผล)

Fiscal Years 2017-2018
Enhancement & Expansion

ในช่วงสองปีแรกของยุทธศาสตร์นี้จะเน้นที่การสร้างและปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และการขยายผลต่อยอดการพัฒนา
ที่ได้ด�ำเนินงานมาแล้วอย่างต่อเนื่อง โดยมีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

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

ยุทธศาสตร์ด้าน
Training

การด�ำเนินงาน/ผลลัพธ์ที่ส�ำคัญ
•
•
•

Schooling

•
•

KM

•
•
•
•

RDI

•
•

Support

•
•
•
•

ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เข้าถึงความต้องการของบุคลากร
และหน่วยงานมากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาให้ Line Manager เป็น HR Manager
มุ่งเน้นการพัฒนาแบบ Non-Classroom Training มากยิ่งขึ้น
มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร เช่น
การส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพ (HiPPS) การสร้างความพร้อม กปน. สู่อาเซียน
การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ สู ญ เสี ย การพั ฒ นาพนั ก งาน
Outsource การสร้างความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดต�ำแหน่งส�ำคัญ Successor
การสนับสนุนแผนน�ำ้ ประปาปลอดภัย การยกระดับการบริการทีเ่ ป็นเลิศ การพัฒนา
บุคลากรเพื่อสนับสนุนโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 ของ
กปน. ซึ่งจะเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น การจัดท�ำ HR Development
Road Map
พั ฒ นามาตรฐานอาชี พ งานประปาและหลั ก สู ต รประกอบมาตรฐานเพิ่ ม เติ ม
ให้ครบถ้วนตาม Value chain และพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานอาชีพและหลักสูตร
ที่จัดท�ำมาแล้วให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
พั ฒ นา KM Facilitator อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ให้ มี คุ ณ ภาพและปริ ม าณเพี ย งพอต่ อ
งานจัดการความรู้ของทุกหน่วยงาน
พัฒนากระบวนการจัดการ Best Practice ให้สมบูรณ์และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
ทบทวน/จัดท�ำ KM Map และ KM Landscape
พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ ให้ตรงกับความต้องการ ใช้งานง่าย
มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการข้อมูลมากยิ่งขึ้น
พัฒนาระบบการสร้าง Initiative และ Innovation แบบ Bottom Up โดยเน้นการสร้าง
พฤติกรรม วัฒนธรรม และส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่มในการพัฒนางาน
ส่งเสริมการน�ำ Initiative และ Innovation ไปใช้งานอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ และ Brand MWAIT
พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ
ปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน ระเบียบ ค�ำสั่งที่เกี่ยวข้อง ให้การด�ำเนินงานของสถาบัน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
บริหารจัดการด้านความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

18

Strategy
Training

Key implementation/ outcomes
•
•
•

Schooling

•
•

KM

•
•
•
•

RDI

•
•

Support

•
•
•
•

Improve human resource development model to better accommodate
demands of the personnel and the organization by training Line Manager to
become HR Manager.
Focus more on Non-Classroom Training
Focus on building competent personnel in order to drive MWA to achieve
its strategiesby developing High Performance and Potential System (HiPPs),
preparing MWA for ASEAN integration, developing experts in water loss
management, developing outsource employees, developing successor for
key positions, supporting Water Safety Plans, enhancing excellent services,
continuously developing personnel to support the 9thMWA Improvement
Master Plan.
Develop/Improve human resource development process such as creating
HR Development Road Map
Develop waterworks professional standards and related training courses.
Revise and improve existing professional standards and training courses.
Continuously develop KM Facilitators in terms of quality and quantity to
support KM activities in every unit.
Develop comprehensive and systematic Best Practice management process
Revise/ create KM Map and KM Landscape
Develop user-friendly, effective, more integrated information system to meet
the users’ demands.
Develop a bottom-up initiative & innovation system in order to create
innovative culture and to encourage MWA personnel to be more innovative.
Encourage more systematic use of initiative and innovation
Create publicity, image and Brand MWAIT
Develop effective information system to support MWAIT’s work
Improve work process and related rules and regulations for more effective
operation.
Manage technical cooperation with local and international agencies

19
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ปีงบประมาณ 2562-2563
Expertise (สร้างความเชี่ยวชาญและมืออาชีพ)

ปีงบประมาณ 2564
Excellent MWAIT (สู่ความเป็นเลิศ)

ในช่วงปีทสี่ ามและสีข่ องยุทธศาสตร์นี้ จะเน้นทีก่ ารต่อยอดในการพัฒนาบุคลากรไปสูค่ วามเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญและมีความเป็นมืออาชีพ โดยใช้ระบบ
กระบวนการ มาตรฐาน และระบบสารสนเทศที่พัฒนาในช่วงสองปีแรกเป็นตัวขับเคลื่อนส�ำคัญ มีความพร้อมในการด�ำเนินงานเชิงรุกมากยิ่งขึ้น

จากการด�ำเนินงานในสองช่วงแรก ส่งผลให้ในช่วงปีสุดท้ายสถาบันพัฒนาวิชาการประปา เริ่มก้าวเข้าสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์ด้าน

การด�ำเนินงาน/ผลลัพธ์ที่ส�ำคัญ

ยุทธศาสตร์ด้าน

การด�ำเนินงาน/ผลลัพธ์ที่ส�ำคัญ

Training

•

พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง สร้างผู้เชี่ยวชาญ และวิทยากรที่เป็นมืออาชีพ

Training

•

Smart HR: บุคลากรของสถาบันและขององค์กรมีความเชี่ยวชาญเพียงพอ
และเป็นมืออาชีพ

Schooling

•
•

พัฒนาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
ผลักดันให้ กปน. เป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานอาชีพงานประปา (Certification Body)

Schooling

•

Smart School: มีหลักสูตรด้านการประปาที่เป็นมาตรฐาน เป็นที่รู้จักและยอมรับ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

KM

•
•

มีระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System)
ผลักดันให้กระบวนการจัดการความรู้ฝังอยู่ในวิถีการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร

KM

•

RDI

•
•

มีการเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการ KM และ RDI ตามแนวทาง TQA
มีการสร้าง Initiative และ Innovation ทั้งแบบ Top Down และ Bottom Up
อย่างต่อเนื่อง

Learning Organization: มีระบบการจัดการความรูท้ ดี่ ี ด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งเข้มข้น
พนักงานเกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร และมีการน�ำไปใช้ ในการท�ำงาน

RDI

•

Innovative Organization: มีการสร้างนวัตกรรมเพือ่ ขับเคลือ่ นองค์กรตามยุทธศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง ทั้งแบบ Top Down และBottom Up

•

มีเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกสนับสนุนการด�ำเนินงานของสถาบัน
อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการแลกเปลี่ยนและน�ำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จากหน่วยงานความร่วมมือ
มาใช้สนับสนุน

Support

•

MWAIT Learning Center: สนับสนุนในการด�ำเนินงานทั้ง 4 ด้านได้อย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ

Support

•

Fiscal Years2019-2020
: Expertise

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

Strategy

Key implementation / outcomes

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

Strategy

Key implementation / outcomes

Training

•

Smart HR: build up adequate personnel competencies and professionalism

Schooling

•

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

KM

•

Learning Organization: Continuous and intensive KM system in order to
promote the learning culture in the whole organization

•
•

Continuous human resource development, build capacity of experts and
professional trainers
Develop English courses
Drive MWA to be a Certification Body (CB)

•
•

Create Expert System
Encourage KM process as the way of work for all members of staff

RDI

RDI

•
•

Build connection between KM and RDI according to TQA approach
Continuously build both top-down and bottom-up initiative and innovation

•

Innovative Organization: Create innovations to drive the organization in line
with both top-down and bottom-up strategy

Support

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

•

Support

•
•

MWAIT Learning Center: Adequately and efficiently support the implementation
in the 4 pillars

Training
Schooling
KM

•

Fiscal Year 2021
: Excellent MWAIT
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ยุทธศาสตร์ที่ 2

แผนปฏิบัติงานประจ�ำปี
Annual Work Plan

เพื่อน�ำแนวทางที่ก�ำหนดในกลยุทธ์ไปด�ำเนินงานในภาคปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
สถาบันพัฒนาวิชาการประปา ได้ก�ำหนดแผนปฏิบัติงานประจ�ำปี
2560 ตามรายละเอียดในด้านล่าง ทั้งนี้ในแต่ละปีจะมีการทบทวน
ผลการด�ำเนินงานตามตัวชีว้ ดั เพือ่ ปรับปรุงและจัดท�ำแผนปฏิบตั งิ าน
ในปีถัดไป

In order to put the strategy into practice to achieve the
target values set in the strategic indicators, MWAIT has
set the 2017 annual work plan as shown below. Each
year, there will be an evaluation to assess the work done
and to develop the work plan in the following year.

ยุทธศาสตร์ที่ 1

Strategy 1 : Training

Strategy 1.1 Develop and shape up personnel competencies
Plan/Projects
1.1.1 Prepare MWA for ASEAN Community
1.1.2 Prepare Successors for Key Positions
1.1.3 Promote High Performance and Potential Staffs :
HiPPS)
1.1.4 Water Safety Plan
1.1.5 Develop water loss management personnel
1.1.6 Provide training courses in accordance with
professional standards
Strategy1.2 Develop Line Manager to become HR Manager
Plan/Projects
1.2.1 Develop Line Manager to becomeHR Manager
Strategy1.3 Maintain expertise of MWA personnel
Plan/Projects
1.3.1Prepare personnel to gain expertise on specific
issues
Strategy1.4 Develop MWA professionalism
Plan/Projects
1.4.1 Develop MWA professionalism

การสร้างและพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการประปา
กลยุทธ์ที่ 1.1 การพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากร
แผนงาน/โครงการ
1.1.1 เตรียมความพร้อม กปน. สู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community: AC)
1.1.2 สร้างความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดต�ำแหน่งส�ำคัญ
(Successors to Key Positions)
1.1.3 ส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพ (High Performance and
Potential Staffs : HiPPS)
1.1.4 แผนน�้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan)
1.1.5 พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการน�้ำสูญเสีย
1.1.6 จัดหลักสูตรอบรมตามมาตรฐานอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1.2 การพัฒนา Line Manager เป็น HR Manager
แผนงาน/โครงการ
1.2.1 พัฒนา Line Manager เป็น HR Manager
กลยุทธ์ที่ 1.3 การรักษาความเชี่ยวชาญของบุคลากร กปน.
แผนงาน/โครงการ
1.3.1 เตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
กลยุทธ์ท่ี 1.4 การพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ให้มคี วามเป็นมืออาชีพ
แผนงาน/โครงการ
1.4.1 พัฒนาบุคลากรของสถาบันให้มีความเป็นมืออาชีพ
22

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ที่เป็นเลิศด้านงานประปา
กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้
แผนงาน/โครงการ
3.1.1 พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้
กลยุทธ์ที่ 3.2 การส่งเสริมพฤติกรรมของบุคลากรในการสร้าง
และแสวงหาความรู้ เพื่อน�ำมาพัฒนาองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการ
ท�ำงาน
แผนงาน/โครงการ
3.2.1 ส่งเสริมพฤติกรรมของบุคลากรในการสร้างและแสวงหา
ความรู้ เพื่อน�ำมาพัฒนาองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน
กลยุทธ์ที่ 3.3 การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้
อย่างมีคุณภาพตามแนวทาง TQA/SEPA
แผนงาน/โครงการ
3.3.1 ส่งเสริมการเผยแพร่และแบ่งปันความรู้ในระดับองค์กร
กลยุทธ์ที่ 3.4 ใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุนจัดการ
องค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงาน/โครงการ
3.4.1 พั ฒ นาระบบสารสนเทศสนั บ สนุ น จั ด การองค์ ค วามรู ้
อย่างมีประสิทธิภาพ

การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม
และการบริหารจัดการองค์ความรู้
กลยุทธ์ที่ 2.1 การพัฒนามาตรฐานอาชีพประปาของการประปานครหลวง
แผนงาน/โครงการ
2.1.1 จัดท�ำมาตรฐานอาชีพประปาของการประปานครหลวง
กลยุทธ์ที่ 2.2 การเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและสถาบันการสอน
ที่เกี่ยวกับกิจการประปา
แผนงาน/โครงการ
2.2.1 ผลักดันให้ กปน. เป็นหน่วยงานรับรอง (Certification Body)
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพประปา
2.2.2 จัดหลักสูตรอบรมให้กับบุคลากรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการประปา
2.2.3 พัฒนาหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือต่างๆ
กลยุทธ์ที่ 2.3 การก�ำหนดแนวทางพัฒนาทักษะและศักยภาพของ
บุคลากร
แผนงาน/โครงการ
2.3.1 จัดท�ำหลักสูตรมาตรฐานในการพัฒนาบุคลากร ก�ำหนดเป็น
MWA Development Roadmap
2.3.2 จัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากร (Professional Work force
Training Roadmap)
Strategy 2 : Schooling

Strategy 3 : KM

Strategy 3.1 Develop KM personnel
Plan/Projects
3.1.1 Develop KM personnel
Strategy 3.2 Encourage learning behavior in order to
develop the organization and increase work efficiency
Plan/Projects
3.2.1 Encourage learning behavior in order to develop
the organization and increase work efficiency
Strategy 3.3 Develop quality KM process according
to TQA/SEPAapproach
Plan/Projects
3.3.1 Encourage organizational knowledge sharing
Strategy 3.4 Use Information system to effectively
support KM
Plan/Projects
3.4.1 Develop Information system to effectively support
KM

Strategy 2.1 Develop MWA’s waterworks professional
standards
Plan/Projects
Strategy 2.2 Become waterworks academic center
Plan/Projects
2.2.1 Drive MWA to be a Certification Body on waterworks
2.2.2 Organize waterworks professional course for local
officers
2.2.3 Develop training courses in collaboration with
affiliates
Strategy 2.3 Indicate personnel competency development
guideline
Plan/Projects
2.3.1 Create MWA Development Roadmap as standard
courses for human resource development
2.3.2 Create Professional Workforce Training Roadmap
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ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

เป็นศูนย์กลางการสนับสนุน การสร้างงานวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรมด้านกิจการประปา สู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 4.1 การน�ำองค์กรเพื่อการสร้างนวัตกรรม
แผนงาน/โครงการ
4.1.1 สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กรทีม่ งุ่ เน้นต่อนวัตกรรม
โดยผู้บริหารระดับสูง
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาระบบที่สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
แผนงาน/โครงการ
4.2.1 ให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
4.2.2 คัดเลือกแนวคิดที่สามารถน�ำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมได้
กลยุทธ์ที่ 4.3 การสร้างงานวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม เพือ่ สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ กปน.
แผนงาน/โครงการ
4.3.1 ให้ทนุ สนับสนุนโครงการแก่หน่วยงานภายในและภายนอก
เพื่อด�ำเนินการโครงการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 4.4 การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทีม่ ศี กั ยภาพและน�ำมาใช้
แผนงาน/โครงการ
4.4.1 ส่งเสริมงานวิจยั พัฒนา นวัตกรรม และสิง่ ประดิษฐ์ตน้ แบบ
ที่มีศักยภาพในการน�ำมาใช้
4.4.2 ส่งผลงานวิจัย/นวัตกรรม เข้าร่วมประกวดในโครงการ
ประกวดในระดับสากล

การสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของสถาบันพัฒนาวิชาการประปาอย่างยั่งยืน		
กลยุทธ์ที่ 5.1 ปรับปรุงแนวทางปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับการด�ำเนินงาน
ของสถาบัน
แผนงาน/โครงการ
5.1.1 ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับการด�ำเนินงาน
ของสถาบันพัฒนาวิชาการประปา
กลยุทธ์ที่ 5.2 ปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ในการด�ำเนินงานของสถาบัน
แผนงาน/โครงการ
5.2.1 การจัดตัง้ สถาบันพัฒนาวิชาการประปา (MWAIT Learning
Center)
5.2.2 GREEN / ECO - ปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกในการด�ำเนินงานของสถาบัน
กลยุทธ์ที่ 5.3 น�ำระบบงานสารสนเทศมาปรับใช้ในการสนับสนุน
การด�ำเนินงานของสถาบัน
แผนงาน/โครงการ
5.3.1 MWAIT Information System - พัฒนาระบบสารสนเทศ
งานสถาบันพัฒนาวิชาการประปา
กลยุทธ์ที่ 5.4 การประชาสัมพันธ์สถาบันพัฒนาวิชาการประปา
แผนงาน/โครงการ
5.4.1 MWAIT PR - การประชาสัมพันธ์สถาบันพัฒนาวิชาการ
ประปา
5.4.2 MWAIT Station - พัฒนาระบบสารสนเทศส�ำหรับถ่ายทอด
และประชาสัมพันธ์
กลยุทธ์ที่ 5.5 การด�ำเนินการด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ทั้งในและต่างประเทศ
แผนงาน/โครงการ
5.5.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กับองค์กรด้าน
การประปาต่างประเทศ
5.5.2 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการประปา
กับองค์กรด้านการประปาต่างประเทศ
5.5.3 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรภายใต้โครงการความร่วมมือ/
บันทึกความเข้าใจ (MOU)

24
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Strategy 4 : RDI

Strategy 5 : Support

Strategy 4.1 Lead the organization to create innovations
Plan/Projects
4.1.1 Creating organizational culture and value focusing
on innovations led by high-level executives
Strategy 4.2 Develop a system which encourage personnel
to contribute to operational improvement to promote
innovations
Plan/Projects
4.2.1 Inform and raise awareness on improving and
developing operational process
4.2.2 Select ideas with innovational potential
Strategy 4.3 Develop RDI to support MWA strategy
Plan/Projects
4.3.1 Grant project funding for internal and external
agencies for RDI purposes
Strategy 4.4 Promote the use of potential innovations
Plan/Projects
4.4.1 Promote potential RDI for practical use
4.4.2 Submit researches/innovations to international
competitions

Strategy 5.1 Improve practical guideline in accordance
with MWAIT’s operation
Plan/Projects
5.1.1 Improve operational approach in accordance with
MWAIT’s implementation
Strategy 5.2 Improve properties and venues to facilitate
MWAIT’s operation
Plan/Projects
5.2.1 Establish MWAIT Learning Center
5.2.2 GREEN / ECO - Improve properties and venues to
facilitate MWAIT’s operation
Strategy 5.3 Use information system to support MWAIT’s
operation
Plan/Projects
5.3.1 Develop MWAIT Information System
Strategy 5.4 Create publicity of MWAIT
Plan/Projects
5.4.1 MWAIT PR - Create publicity of MWAIT
5.4.2 MWAIT Station - Develop information system for
broadcasting and PR
Strategy 5.5 Local and international cooperation
Plan/Projects
5.5.1 Build academic network with international
waterworks agencies
5.5.2 Exchange knowledge and experience with
international waterworks agencies
5.5.3 Develop personnel competencies under MOU
projects
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ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ 2559
ด้านการฝึกอบรม (Training)
Performance Results : Training

1.1.1 การเสริมสร้างทักษะและความช�ำนาญเฉพาะด้าน
การผลิตและให้บริการงานประปา

1.1.1 Skill and expertise on waterworks
production and services

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ฝพบ.) ได้จัดฝึกอบรม จ�ำนวน 12
หลักสูตร มีผเู้ ข้าอบรมจ�ำนวนทัง้ สิน้ 1,255 คน ซึง่ หลักสูตรดังกล่าว
ประกอบไปด้วย

Department of Human Resource Development organized
12 training courses, with a total of 1,255 participants.
The list of training courses was as follows:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

หลักสูตรการบริหารจัดการแหล่งน�้ำ
หลักสูตร Principle of Water Treatment Process
หลักสูตรถอดบทเรียนการผลิตน�้ำประปา
หลักสูตรกระบวนการผลิตน�้ำประปาและผลิตน�้ำขั้นสูง 1
หลักสูตรกระบวนการผลิตน�้ำประปาและผลิตน�้ำขั้นสูง 2
หลักสูตรการเชื่อมท่อประปา
หลักสูตรการบริหารจัดการงานบ�ำรุงรักษา
หลักสูตรการสอบเทียบเครื่องมือวัด
หลักสูตรการใช้งานกล้องส่องภาพความร้อน
หลักสูตรการทดสอบเครื่องมือวัดอัตราการไหล
หลักสูตรการตั้ง Alignment ส�ำหรับเครื่องจักรหมุน
หลักสูตร Automation Industrial System

Water Resource Management
Principle of Water Treatment Process
Lesson Distilled on Water Treatment
Advanced Waterworks Production Process 1
Advanced Waterworks Production Process 2
Pipe Welding
Maintenance Work Management
Meter Calibration
Use of Thermoscan Infrared Camera
Flow Meter Test
Rotary Machine Alignment
Automation Industrial System

MWA WATERWORKS INSTITUTE OF THAILAND

ANNUAL REPORT 2016

1.1.2 การพัฒนาศักยภาพเพื่อทดแทนต�ำแหน่งส�ำคัญ
ทางยุทธศาสตร์ (Successor)

1.1.2 Personnel development
to prepare key successors

คณะกรรมการบริ ห ารโครงการจั ด ท� ำ แผนสื บ ทอดต� ำ แหน่ งงาน
ยุทธศาสตร์ ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม
2559 มีมติให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางและการวางแผนพัฒนา
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

Following the meeting of the committee of the personnel
development project to prepare key successors 1/2016,
held on 28 January 2016, the framework and participant
development plan were approved.
• In-house Training : The course was designed by the
Department of Human Resource Development to be
in line with the context, strategy and key issues of
the organization, taking into account other leadership
programs used in many leading companies. “Inspirational Leadership Program” was thus created, focusing
on developing leadership’s soft skills in various aspects
for participants to become High Performance Leaders.
Thirty-three managerial level staffs enrolled in this
training course, held for the duration of 9 days from
16 May - 13 July 2016. The participants presented the
work on the topic “Leaders and the creation of the
‘WATER’ value” during 18-19 August 2016. A total of
31 participants completed the course (2 participants
were unable to take part as they had to attend
another executive course.) Success rate of the
implementation of Successors Development Plan in
percentage was 100%.

• การฝึกอบรมภายใน (In-house Training) เป็นการอบรม
ในภาพรวม ซึ่ง ฝพบ. ออกแบบหลักสูตรให้มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับบริบท ยุทธศาสตร์ และประเด็นส�ำคัญขององค์กร
รวมทั้งเทียบเคียงรายละเอียดเนื้อหากับหลักสูตรพัฒนาภาวะ
ผู้น�ำจากบริษัทชั้นน�ำต่างๆ ก�ำหนดเป็นหลักสูตร “Inspirational
Leadership Program” ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา Soft Skills
ด้านผู้น�ำในมิติต่างๆ เพื่อให้เป็นผู้น�ำแบบ High Performance
Leaders มีผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการฯ สนใจสมัครเข้ารับ
การอบรม จ�ำนวน 33 คน ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 13 กรกฎาคม 2559 รวม 9 วัน โดยน�ำเสนอผลงานในหัวข้อ
“ผู้น�ำกับการสร้างค่านิยม WATER” ในวันที่ 18 - 19 สิงหาคม
2559 ทัง้ นี้ มีผเู้ ข้ารับการอบรมและผ่านการอบรมจ�ำนวนทัง้ สิน้
31 คน (มีผู้เข้ารับการอบรมจ�ำนวน 2 คน ไม่สามารถเข้ารับ
การอบรมได้ เนื่องจากติดเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหาร
มหานครระดับสูง) ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่องระยะยาวคิดเป็น
ร้อยละความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาศักยภาพ
กลุ่ม successors ร้อยละ 100

• Public Training : Human Resource Development had
analyzed and provided a suitable course for each
participating executive in accordance with the
individual development plan. The course focused
on leadership capacity building to prepare the
participants for their designated key position for future
replacement. Twenty-two executives took part in
various key external training courses, including
Security Psychology Course, Command and General
Staff Course, Royal Thai Army War College Core Course,
Air War College Core Course, Beginner-IntermediateAdvanced BMA Course, Public Economics Management
Course, Thailand and ASEAN Economic Community,
Kaset Mini Financial Business Management, Digital
Economy for Executives, etc.

• การฝึ ก อบรมภายนอก (Public Training) ฝพบ.
ได้ วิ เ คราะห์ จั ด หาหลั ก สู ต รที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริ ห าร
แต่ละท่านที่เข้าร่วมโครงการตามการวางแผนพัฒนารายบุคคล
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบริหาร
ภาวะผูน้ ำ� ก่อนทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญทางยุทธศาสตร์ทไี่ ด้รบั
การก�ำหนดให้ทดแทนในอนาคต โดยได้ส่งผู้บริหารเข้ารับการ
ศึกษาอบรมหลักสูตรภายนอกที่ส�ำคัญ ต่า งๆ แล้ว จ�ำนวน
22 ท่าน อาทิ หลักสูตรจิตวิทยาความมัน่ คง, หลักสูตรเสนาธิการ
ทหาร, หลักสูตรหลักประจ�ำวิทยาลัยการทัพบก, หลักสูตร
หลักประจ�ำวิทยาลัยการทัพอากาศ, หลักสูตรนักบริหารมหานคร
ระดับต้น กลาง และสูง, หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ,
หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, หลักสูตร Kaset
Mini Financial Business Management, หลักสูตรเศรษฐกิจ
ดิจิทัลส�ำหรับผู้บริหาร ฯลฯ

An evaluation was also carried out for both
training courses and the trainers, resulting in 100% of target
personnel trained in each training course.

ทั้งนี้ มีการประเมินผลในการจัดอบรมและวิทยากร ผู้บรรยาย
คิดเป็นร้อยละ 100 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา
ในหลักสูตรดังกล่าว
26
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1.1.3 การเสริมสร้าง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ตามความคาดหวังขององค์กร
•

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะเฉพาะกลุ่มงาน
(Functional Competency) และศึ ก ษาข้ อ มู ล ราย
ละเอียดงาน (Job Description) และการแบ่งกลุ่มงาน
(Job Family) ของหน่วยงานต่างๆในแต่ละสายงาน

•

ด� ำ เนิ น การจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารร่ ว มกั บ สายงาน
รองผูว้ า่ การ (ผลิตและส่งน�ำ้ ), สายงานรองผูว้ า่ การ (บริการ
ตะวันออก) และสายงานรองผู้ว่าการ (บริการตะวันตก)

•

จัดท�ำร่างรายชือ่ รายวิชาตามสมรรถนะเฉพาะกลุม่ งานใน
แต่ละ Job Family และร่างรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม
(Course Outline) รายละเอียดวิชาของ 3 สายงานผลิต
และส่งน�้ำ, สายงานบริการ (ตะวันออก) และสายงาน
บริการ (ตะวันตก)
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1.1.3 Competency and potential development
in accordance with the organizational
expectation

• Collect and analyze data on functional competency,
study job description and job family of units in each
line of work.
• Carry out workshops in collaboration with Deputy
Governors in each line of work: Water production and
distribution, Eastern services, Western services
• Draft a list of course modules according to functional
competency in each job family, and draft course
outline, details of modules for 3 lines of work: Water
production and distribution, Eastern services, Western
services

การพัฒนาบุคลากรระดับต่างๆ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

Human resource development
for ASEAN integration

1. การสัมมนาครูผสู้ อนฯ เพือ่ จัดท�ำ ปรับปรุง และพัฒนาเนือ้ หา
หลักสูตรส�ำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร English
for Waterworks

1. Trainers’ seminar to prepare and develop the
content of the course ‘English for Waterworks’
2. Department of Human Resource Development
recruited members of staff with very good command of
English to take part in the 2nd Project to train staff to
become English teachers.The project aimed to support the
implementation of the work plan to prepare personnel for
ASEAN Community integration. Members of staff joined
a series of activities under the work plan on foreign
languages to develop their English skills: listening, speaking,
reading and writing. Six members of staff were selected.

2. ฝพบ. เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีพื้นความรู้ภาษาอังกฤษ
ในระดับดีมากเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นครูผู้สอนภาษา
อังกฤษรุ่นที่ 2 เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานตามแผนงานในโครงการ
เตรียมความพร้อมบุคลากรเพือ่ เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ซึง่ จะมีจดั การ
ฝึกอบรมและกิจกรรมต่างๆ ให้แก่พนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความ
รูแ้ ละพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกจ�ำนวนทั้งสิ้น 6 คน ซึ่งจะได้รับการ
พัฒนาควบคู่ไปกับการเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนการด�ำเนินงานใน
โครงการด้านภาษาต่างประเทศ

3. Department of Human Resource Development
carried out the project ‘English Morning Talk’ with the
aim to promote English learning in the workplace and to
encourage staff members to communicate in English. The
project ‘English Morning Talk’ was piloted every Tuesdays,
from 8.00 - 9.00 a.m.(during 17 November - 15 December
2015) Lecturers from the project to train staff to become
English teachers also gave informative talks. Participants’
feedback was excellent. All participants showed their
interest in improving their English skills.

3. ฝพบ.ด�ำเนินการจัดโครงการ English Morning Talk
เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในสถานที่ท�ำงาน
และกระตุ้นให้พนักงานมีการสื่อสารเบื้องต้นด้วยภาษาอังกฤษ โดย
ด�ำเนินการจัด English Morning Talk ให้กบั พนักงานในสายงาน ชวก.
(พป) เป็นสายงานน�ำร่อง ทุกเช้าวันอังคาร เวลา 08.00-09.00 น.
(ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน-15 ธันวาคม 2558) และมีวิทยากร
ในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษมาบรรยาย
ให้ความรู้ด้วย ซึ่งผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีมาก
ทุกคนรู้สึกสนใจและต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
ให้ดียิ่งขึ้น

4. Lecturers from the project to train staff to become
English teachers took part in the Training for Trainers course,
organized for visitors from SAWACO, Vietnam, during 23-27
November 2015. The course was under Water Operators
Partnerships (WOPs), aiming at providing trainees with
technical knowledge on becoming good lecturer, which
could be applied to knowledge distribution for other
internal members of staff.

4. วิทยากรในโครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นครูผู้สอนภาษา
อังกฤษได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรเพื่อสอนในหลักสูตรการสร้างวิทยากร
ภายในองค์ ก ร (Training for Trainers) ให้ แ ก่ ผู ้ ศึ ก ษาดู ง าน
จากการประปา SAWACO ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 23-27
พฤศจิกายน 2558 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ
Water Operators Partnership (WOPs) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรม
ได้เรียนรูเ้ ทคนิคในการเป็นวิทยากรทีด่ ี ซึง่ จะสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรภายในองค์กรต่อไปได้
28
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ความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ซึง่ มีพนักงานให้ความสนใจเข้ารับ
การอบรมในแต่ละภาษา ดังนี้
•
•
•
•

5. วิทยากรในโครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นครูผู้สอนภาษา
อังกฤษได้เข้าร่วมเป็นผู้ประสานงานและคณะต้อนรับในการดูแล
ผู้บริหารจากประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนในการเข้าร่วมประชุม
ASEAN Waterworks Executive Meeting ที่จัดขึ้นที่ส�ำนักงานใหญ่
การประปานครหลวง ระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2559 ซึ่งภายใน
งานดังกล่าว ทีมวิทยากรในโครงการฯ นอกจากจะท�ำหน้าที่เป็น
ผู้ประสานงานในการดูแลและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหาร
จากประเทศต่างๆ ที่มาเข้าร่วมประชุมแล้ว ยังท�ำหน้าที่เป็นล่าม
และช่วยในการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารอีกด้วย

5. Lecturers from the project to train staff to become
English teachers took part as coordinators and welcome
team for delegates at ASEAN Waterworks Executive Meeting,
held at MWA Headquarter, during 26-30 January 2016. Apart
from being coordinators and facilitators for international
delegates, the lecturers were also on duty as interpreters
for executives.
6. Department of Human Resource Development
organized English Valentine’s Day for MWA staff members
and employees on 12 February 2016, 5.00 - 7.00 p.m. at the
Multipurpose Building, MWA Headquarter. The event was
initiated by the Governor, with the aim to raise awareness
of the importance of English and to encourage staff
members to use basic English in communication. The event
featured activity booths and games, led by lecturers from
the project to train staff to become English teachers, and
English songs, with many prizes to win. The event was
attended by 160 participants.

6. ฝพบ.ด�ำเนินการจัดงาน English Valentine’s Day ส�ำหรับ
พนักงานและผู้ปฏิบัติงานใน กปน. โดยจัดขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์
2559 เวลา 17.00-19.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ส�ำนักงานใหญ่
ตามด�ำริของท่านผู้ว่าการ ซึ่งต้องการกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงาน
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ภาษา
อังกฤษเบื้องต้นในการติดต่อสื่อสารได้ โดยบรรยากาศภายในงานจะ
เป็นการออกซุ้มกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้เล่นเกม

7. Department of Human Resource Development
provided evening English and ASEAN language courses,
including Mandarin, Japanese, Vietnamese for interested
staff members every Tuesdays, at 5.00 - 7.00 p.m. (during
2 February - 17 May 2016). The courses were taught by
lecturers from the project to train staff to become foreign
language teachers. The project was a continued project
from the fiscal year 2014, with the aim to develop foreign
language skills to prepare staff members for ASEAN
integration. The number of interested staff members in each
course was as follows:

โดยวิทยากรในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นครูผู้สอนภาษา
อังกฤษและการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นในการสนทนา กิจกรรมการ
ร้องเพลงภาษาอังกฤษ เพื่อลุ้นรับของรางวัลต่างๆ มากมาย ทั้งนี้มี
ผูเ้ ข้าร่วมงานจ�ำนวนทัง้ สิน้ 160 คน แบ่งเป็น พนักงานจ�ำนวน 140 คน
และลูกจ้าง 20 คน ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานตลอดโครงการประมาณ
82,000 บาท

•
•
•
•

7. ฝพบ. ด�ำเนินการจัดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่ม
อาเซียน ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเวียดนาม ให้กับพนักงาน
ที่สนใจในช่วงเย็นหลังเลิกงาน ทุกวันอังคาร เวลา 17.00-19.00 น.
(ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 17 พฤษภาคม 2559) สอนโดยวิทยากร
ในโครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ เป็ น ครู ผู ้ ส อนภาษาต่ า งประเทศ
โดยด� ำ เนิ น การต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ป ี ง บประมาณ 2557 เพื่ อ เป็ น การ
เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการเตรียม
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ภาษาอังกฤษ จ�ำนวน 41 คน (พนักงาน 39 คน + ลูกจ้าง
2 คน)
ภาษาเวียดนาม จ�ำนวน 18 คน
ภาษาญี่ปุ่น จ�ำนวน 45 คน (พนักงาน 43 คน + ลูกจ้าง 2 คน)
ภาษาจีนกลาง จ�ำนวน 29 คน

8. ฝพบ. ด�ำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “Effective English
Telephone Skills Workshop for 1125 MWA” ให้กับพนักงาน
ผู้ปฏิบัติงาน MWA Call Center 1125 รุ่นที่ 1 วันที่ 16 มีนาคม 2559
และรุ่นที่ 2 วันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ ห้องอบรมอาคาร 30 ปี ฝ่าย
พัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ
และเทคนิคพิเศษของการให้บริการทางโทรศัพท์ รวมถึงเทคนิคในการ
สื่อสาร ประสานงาน และรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า ทั้งนี้ วิทยากร
ในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้เข้าร่วม
สังเกตการณ์ในหลักสูตรดังกล่าวด้วย จ�ำนวนทั้งสิ้น 16 คน เพื่อ
เรียนรู้เทคนิคการสอนจากวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ในการท�ำงาน Call Center เพื่อน�ำมาใช้พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรภายในองค์กรต่อไป

8. Department of Human Resource Development
organized “Effective English Telephone Skills Workshop for
1125 MWA” for MWA Call Center 1125 staff members. The
first batch was held on 16 March 2016, and the second
batch was on 23 March 2016, at the 30 Anniversary Building,
Department of Human Resource Development. The workshop
aimed to develop skills and technique on call center
services, along with techniques on communication,
coordination and customer care. Sixteen lecturers from the
project to train staff to become English teachers also took
part as observers in order to learn teaching techniques from
call center veteran experts and apply to internal English
teaching

9. ฝพบ.ด�ำเนินการจัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการ
เลื่อนระดับพนักงานระดับ 5 กลุ่มเทคนิควิชาชีพ โดยได้ก�ำหนดให้มี
การเรียนภาษาอังกฤษในหัวข้อ English for Waterworks ในวันที่
21 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-15.00 น. มีผู้เข้าอบรมจ�ำนวนทั้งสิ้น
16 คน และวิทยากรในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อที่ส�ำคัญต่างๆ ดังนี้

9. Department of Human Resource Development
organized the course to prepare level 1-5 staff members in
the technical skill group for promotion. The course ‘English
for Waterworks’ was provided on 21 March, 9.00 a.m. - 15.00
p.m., and attended by 16 participants. Lecturers from the
project to train staff to become English teachers gave
lectures on key topics as follows:

English: 41 persons
Vietnamese: 18 persons
Japanese: 45 persons
Mandarin: 29 persons
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Fundamental Vocabularies about Waterworks
English for Customer Services
English for Technicians
English for AEC
English for Communication

10. English teaching clips were produced and
distributed in various locations such as lifts, MWA branch
offices, etc.The clips featured key topics, including, AEC
knowledge, training-related tools such as leaking pipes, Mini
Plant, MWA key activities or events, international meetings:
preparation and etiquettes, introduction to water treatment
process and other processes in fieldwork, shot from real
location with the aim to provide knowledge on technical
terms, vocabulary on legal affairs, finance, IT, or related
work such as meeting, telephone, English communication
for various occasions, pronunciation, effective English
learning guide, English news, introduction to locations, units,
job descriptions, counter service, customer services, service
process, and request handling, etc.

10. จัดท�ำคลิปวิดีโอสอนการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ใน
สถานทีต่ า่ งๆ เช่น ลิฟต์ ส�ำนักงานประปาสาขา ฯลฯ โดยประกอบด้วย
หัวข้อส�ำคัญต่างๆ อาทิ ความรู้เกี่ยวกับ AEC, อุปกรณ์เกี่ยวกับ
การฝึกอบรม เช่น ลานส�ำรวจหาท่อรั่ว, Mini Plant, กิจกรรม
หรือ event ส�ำคัญๆ ใน กปน., การไปร่วมประชุมเวทีนานาชาติ การ
เตรียมตัว มารยาทสากลทีค่ วรทราบ, แนะน�ำกระบวนการผลิตน�ำ้ หรือ
กระบวนการต่างๆ ในการท�ำงานภาคสนาม โดยถ่ายจากสถานที่จริง
เพือ่ ให้มคี วามรูเ้ รือ่ งศัพท์เชิงเทคนิค, ให้ความรูศ้ พั ท์เกีย่ วกับกฎหมาย,
การเงิน, ไอที หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การประชุม การโทรศัพท์,
แนะน�ำการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารในโอกาสต่างๆ การออกเสียง
แนะน�ำวิธเี รียนภาษาอังกฤษให้ได้ผล การอ่านข่าวภาษาอังกฤษ, แนะน�ำ
สถานที่ หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าเคาน์เตอร์ การให้
บริการผู้ใช้น�้ำ, ขั้นตอนการให้บริการ และการตอบข้อร้องเรียน ฯลฯ

ผลการด�ำเนินงานปีงบประมาณ 2559
ด้านการจัดการสถาบันการสอน
เกี่ยวกับกิจการประปา (Schooling)

Performance Results : SCHOOLING

11. Department of Human Resource Development
provided English course for the orientation course for new
staff members.The course ‘English for Waterworks’ was
provided on 8 August 2016, 9.00 a.m. - 12.00 p.m., and
attended by 153 participants. Lecturers from the project to
train staff to become English teachers gave lectures on key
topics as follows:

11. ฝพบ.ด�ำเนินการจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษในหลักสูตร
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยได้ก�ำหนดให้มีการเรียนภาษาอังกฤษ
ในหัวข้อ English for Waterworks ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559
เวลา 09.00-12.00 น. มีผู้เข้าอบรมจ�ำนวนทั้งสิ้น 153 คน และวิทยากร
ในโครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ เป็ น ครู ผู ้ ส อนภาษาอั ง กฤษ เป็ น
ผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อที่ส�ำคัญต่างๆ ดังนี้
•
•
•
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• Fundamental Knowledge about Waterworks
• English for Customer Services
• English for AEC
12. Department of Human Resource Development
organized the course “English Speaking for Executives”
under the project to improve English skills for Deputy
Governor-level executives (or equivalent) in the fiscal year
2016, initiated by the Governor. In-house Training was
provided for 4 interested executives. Lecturers were invited
from Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs,
Ministry of Foreign Affairs, to provide English for business,
including presentation and speaking skills in public. The
course was held every Saturdays, 9.00 a.m. - 12.00 p.m. for
4 days
on 6, 20, 27 August and 3September 2016, at the
30th Anniversary Building, Department of Human Resource
Development.

Fundamental Knowledge about Waterworks
English for Customer Services
English for AEC

12. ฝพบ.ด�ำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษส�ำหรับ
ผู้บริหาร (English Speaking for Executives)” ในโครงการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการและเทียบเท่า
ที่ยังไม่เกษียณอายุ ในปีงบประมาณ 2559 ตามนโยบายของท่าน
ผู้ว่าการ โดยจัดอบรมให้กับผู้บริหารที่มีความประสงค์จะเข้ารับการ
อบรมภายในองค์กร (In-house Training) จ�ำนวน 4 ท่าน ซึ่ง ฝพบ.
ได้ จั ด หาวิ ท ยากรสอนภาษาอั ง กฤษจากสถาบั น การต่ า งประเทศ
เทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อสอนภาษาอังกฤษ
ส�ำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน อาทิ ทักษะการน�ำเสนอและการพูด
ในที่ประชุม โดยอบรมทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น. ในวันที่
6, 20, 27 สิงหาคม และ 3 กันยายน 2559 รวม 4 ครั้ง ณ อาคาร
30 ปี ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
32

การประชุม A1-HRD ครั้งที่ 8 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การน�ำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ JWWA
เมืองไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 26-30 ตุลาคม 2558 สถาบันพัฒนาวิชาการประปาได้เข้า
ร่ ว มประชุ ม A1-HRD ครั้ ง ที่ 8 ณ กรุ ง โตเกี ย ว ประเทศญี่ ปุ ่ น
ในฐานะผู้แทนจากการประปานครหลวง เพื่อน�ำเสนอผลงานด้าน
การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มสู ่ ป ระชาคม
อาเซียน ในหัวข้อ “HR Integration: Moving Towards AEC”
และได้เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านระบบผลิตและส่งน�้ำรวมทั้งศูนย์
ฝึกอบรมของการประปาโตเกียวด้วย

กปน. ได้ ล งนามในบั น ทึ ก ความเข้ า ใจ (MOU) ร่ ว มกั บ Water
Quality Asian Cooperation Network (WaQuAC-NET) เมื่อปี
2555 และ WaQuAC-NET ส่งบทคัดย่อเรื่อง Biological Survey
in Water Resources for Water Supply in Thailand และได้ไป
น�ำเสนอในงานประชุมวิชาการของสมาคม การประปาแห่งประเทศ
ญี่ปุ่น (Japan Waterworks Association, JWWA) เมื่อวันที่ 21-23
ตุลาคม 2558

The 8th A1-HRD, Tokyo, Japan
Presentation at JWWA Conference
Saitama, Japan

On 26-30 October 2015,
MWAIT, as representative of MWA,
participated in the 8th A1-HRD, held in Tokyo, Japan, and
presented the work on human resource development for
ASEAN integration on the topic “HR Integration: Moving
Towards AEC”. MWAIT also joined a field trip on water
production and distribution and visited the training center
of Bureau of Waterworks Tokyo Metropolitan Government.

Following the signing of MOU between MWA and the Water Quality Asian Cooperation Network (WaQuAC-NET) in
2012, WaQuAC-NET submitted the abstract on the topic
“Biological Survey in Water Resources for Water Supply in
Thailand” and presented the paper at the conference
hosted by Japan Waterworks Association (JWWA) on 21-23
October 2015.
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หลักสูตรการบริหารจัดการงานประปาของเจ้าหน้าที่ระดับสูง
(ผู้บริหาร) ของ สปป.ลาว หลักสูตร 1 - 5 ระยะเวลาตั้งแต่ 5
มีนาคม 2559 - 2 เมษายน 2559
ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา (ฝพป.) ได้ร่วมมือกับส�ำนักความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) โดย
ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป.ลาว) ในการถ่ายทอดความรู้งานประปาเกี่ยวกับด้านการ
บริหารจัดการงานด้านประปาซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการงานประปาของเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูง (ผูบ้ ริหาร) ของ
สปป.ลาวจ�ำนวน 17 คน ในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 22 มีนาคม
2559
หลักสูตร Water Operators Partnerships (WOPs)
สถาบันพัฒนาวิชาการประปา (MWAIT) จัดหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้
โครงการความร่ ว มมื อ Water Operators Partnerships
หรือ WOPs โดยความร่วมมือระหว่าง การประปานครหลวง (MWA)
การประปาไซ่ง่อน (SAWACO) และ Asian Development Bank
(ADB) ซึ่งเป็นการจัดหลักสูตรแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างองค์กร
ต่อเนื่องกัน ตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ 1. เทคโนโลยี และ
ภูมิสารสนเทศ (IT-GIS) 2. การบริหารจัดการน�้ำสูญเสีย (Non
Revenue Water) และ 3. การพัฒนาบุคลากรเพือ่ การเป็นผูถ้ า่ ยทอด
ความรู้ (Training for Trainer)
โครงการความร่วมมือ Water Operators Partnership (WOPs)
ซึ่ ง ได้ เ ริ่ ม จั ด หลั ก สู ต รนั บ ตั้ ง แต่ ล งนามความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกั น
ในเดือนกันยายน 2014 และมีก�ำหนดสิ้นสุดโครงการในปี 2016
โดยการประปานครหลวงอยู่ในฐานะ Mentor หรือผู้ให้ความรู้ และ
SAWACO อยู่ในฐานะ Recipient ซึ่งมีการเดินทางไปมาระหว่างกัน
ทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยมีก�ำหนดพิธีปิดโครงการ ณ SAWACO ประเทศ
เวียดนาม ในเดือนสิงหาคม ทั้งนี้ ADB ได้ชื่นชมศักยภาพการท�ำงาน
ของสถาบันพัฒนาวิชาการประปา (MWAIT) เป็นอย่างมาก และ
คาดหวังให้ กปน. เป็น Mentor ส�ำหรับประเทศอืน่ ๆ ต่อไปในอนาคต
ซึ่ง ADB พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

Waterworks management training course
for Lao PDR high-level officers (executives),
course 1-5, 5 March - 2 April 2016

MWAIT, in collaboration with Neighbouring Countries
Economic Development Cooperation Agency (Public
Organization) (NEDA), provided technical assistance for Lao
PDR by organizing the waterworks management training
course with the aim to enhance capacity in waterworks
management for 17 high-level officers (executives) from
Lao PDR. The training course took place during 14-22 March
2016.
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งาน Water-saving technologies for a Green City
การประปานครหลวง โดยสถาบันพัฒนาวิชาการประปา ได้ส่งผู้แทน
เข้ า ร่ ว มงาน Water-saving technologies for a Green
City ที่จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจ�ำประเทศไทย
เมือ่ วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ สถานเอกอัครราชทูตฮังการี
ประจ�ำประเทศไทย ถนนวิทยุ ซึ่งผู้แทนของการประปานครหลวง
ได้น�ำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร สถานการณ์น�้ำในปัจจุบัน
อุปสรรคและความท้าทายที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งแนวทาง
การพัฒนาในอนาคต ในงานดังกล่าว

Water Operators Partnerships (WOPs)

MWAIT organized a training course under the Water
Operators Partnerships (WOPs), which is the collaboration
between MWA, Saigon Water Corporation (SAWACO) and
Asian Development Bank (ADB). The training course was
aimed for inter-organizational exchange of knowledge in
a series of courses on 3 objectives: 1.IT-GIS 2. Non-Revenue
Water and 3. Training for Trainer
The courses under the Water Operators Partnerships
(WOPs) started since the signing of the cooperation
agreement in September 2014, and scheduled to finish in
2016, with MWA as mentor and SAWACO as recipient. The
participants have made 8 trips between 2 countries. The
closing ceremony was scheduled in August at SAWACO,
Vietnam. MWAIT was highly praised by ADB for the
performance, and is expected to be mentor for other
countries in the future, with full support from ADB.

Water-saving technologies for a Green City

Representatives from MWA (MWAIT) participated in
Water-saving technologies for a Green City, hosted by the
Embassy of Hungary in Bangkok on 23 November 2015, at
the Embassy of Hungary in Bangkok, Wireless Road. At the
event, the MWA representative presented the information
on the organization, the current waterworks status,
the current obstacles and challenges, along with
recommendations for future development.
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หลักสูตรฝึกอบรมส�ำหรับบุคคลภายนอก
External training courses

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพประปาสัญจร หลักสูตร
“ระบบควบคุมอัตโนมัตแิ ละอุปกรณ์ ไฟฟ้าในงานประปา”
(การฝึกปฏิบัติซ่อมบ�ำรุงระบบไฟฟ้าในงานประปา)
สถาบันพัฒนาวิชาการประปาจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพประปา
สั ญ จร หลั ก สู ต ร “ระบบควบคุ ม อั ต โนมั ติ แ ละอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า
ในงานประปา” (การฝึกปฏิบัติซ่อมบ�ำรุงระบบไฟฟ้าในงานประปา)
จ�ำนวนทั้งสิ้น 6 รุ่น ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 - มิถุนายน 2559 ณ
จังหวัดบุรีรัมย์ น่าน และนครศรีธรรมราช (จังหวัดละ 2 รุ่น) รวม
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมหลักสูตรทั้งสิ้น 508 คน หลักสูตรดังกล่าวจะช่วย
พัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าทีผ่ คู้ วบคุมการผลิตน�ำ้ ประปาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในด้านการควบคุมและซ่อมบ�ำรุงระบบไฟฟ้าและ
สนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการสาธารณูปโภคด้านการประปาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส�ำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชน

อบรมวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน
ส�ำหรับปีงบประมาณ 2559 สถาบันพัฒนาวิชาการประปา จัดอบรม
“โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน” ทั้งสิ้น 10 รุ่น ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2558 - สิงหาคม 2559 แบ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐาน 8 รุ่น
และหลักสูตรขั้นสูง 2 รุ่น (ผู้อบรมจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตร
พื้นฐานมาก่อน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมด้านวิชาชีพช่าง
และการบ�ำรุงรักษาระบบประปา ส่งเสริมการรวมกลุม่ ของช่างประปา
ชุมชน ทั้งยังสร้างรายได้และช่องทางประกอบอาชีพด้วย

Mobile training course “Automatic
control system and electric tools
in waterworks” (electric system
maintenance in waterworks)

Plumber for People Project

In the fiscal year 2016, MWAIT organized 10 training
courses ‘Plumber for People Project’, during October 2015
- August 2016. The training courses comprised 8 basic
courses and 2 advanced courses (with the basic course
as prerequisite). The objective of this training was to
distribute plumber knowledge and basic pipeline system
maintenance. This training also promoted community
plumber network and vocational opportunities for
participants.

MWAIT organized 6 mobile training courses on
“Automatic control system and electric tools in
waterworks” (electric system maintenance in waterworks),
during December 2015 - June 2016 in Buriram, Nan, and
Nakhon Si Thammarat (2 courses in each province), with
a total of 508 participants. The training aimed to promote
human resource development for waterworks production
staff of related local governments, especially in the area
of electric system control and maintenance, as well as to
promote waterworks management for public consumption.
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โครงการฝึกอบรมวิชาชีพประปาสัญจร หลักสูตร
“การส�ำรวจออกแบบและบ�ำรุงรักษาระบบท่อประปา”

Mobile training course “Pipe system survey,
design, and maintenance”

การประปานครหลวง โดยสถาบันพัฒนาวิชาการประปา จัดการฝึก
อบรมวิชาชีพประปาสัญจร หลักสูตร "การส�ำรวจออกแบบและบ�ำรุง
รักษาระบบท่อประปา" (การควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปา และ
การตรวจสอบควบคุมคุณภาพน�้ำ) ในปีงบประมาณ 2559 ทั้งสิ้น
จ�ำนวน 4 รุ่น ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2559 ณ จังหวัด
นครราชสีมาและประจวบคีรีขันธ์ (จังหวัดละ 2 รุ่น) รวมผู้เข้าอบรม
ทั้งสิ้น 324 คน นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าอบรมที่สนใจน�ำตัวอย่างน�้ำ
มาตรวจสอบคุณภาพเป็นจ�ำนวนมาก

In the fiscal year 2016, MWA (MWAIT) organized 4 mobile
training courses on “Pipe system survey, design, and
maintenance” (pipe system construction control and water
quality control), during August - September 2016 in Nakhorn
Ratchasima and PrachuapKhiri Khan (2 courses in each
province), with a total of 324 participants. A number of
participants also brought water sample for quality
control.
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ขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่างานตามสัญญาด้วยการโอนเข้า
บัญชีธนาคารของ กปน. และประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

Government Agencies B.E.2554 (A.D. 2011) to make it
comply with MWA’s procedures of contracted payment via
account transfer and the Notification of National AntiCorruption Commission (the amendment).
(3) Add the text on the operation on section 2: the
promotion of research and innovation “the making of
invention models, tools, equipment and machines” for
broader coverage of the funding projects for research and
innovations.
(4) Complete the amendment of models of standard
funding contracts (in accordance with MWA’s regulation No.
74 concerning funding and promotion of research and
development B.E.2558 (A.D. 2015)). The amendment was
considered by Office of the Attorney General and approved
by the Governor to be used as the model of standard
contracts for project funding in accordance with MWA’s
regulation No. 74 (2015).

(3) เพิ่มเติมข้อความการด�ำเนินงานตามหมวด 2 การส่งเสริม
การวิจัยและนวัตกรรม “การจัดท�ำโมเดลต้นแบบงานสิ่งประดิษฐ์
อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักรต่างๆ” เพื่อรองรับโครงการการ
สนับสนุนเงินส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมให้ครอบคลุมมากขึ้น
(4) ปรับปรุงแบบสัญญามาตรฐานรับทุนสนับสนุนโครงการ
(ตามระเบียบ กปน. ฉบับที่ 74 ว่าด้วย การให้ทุนสนับสนุน และการ
ส่งเสริม การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2558) แล้วเสร็จ และผ่านการ
พิจารณาส�ำนักงานอัยการสูงสุด และได้รับอนุมัติจาก ผวก. ให้ใช้เป็น
แบบสัญญามาตรฐานส�ำหรับการด�ำเนินการให้ทุนสนับสนุนโครงการ
ตามระเบียบ กปน. ฉบับที่ 74 พ.ศ. 2558

ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ 2559
ด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (RDI)
Performance Results : RDI

Research, Development
and Innovation ProjectS

โครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

การปรับปรุงระเบียบ ที่เกี่ยวกับการอนุมัติให้ทุน
การลงนามสัญญา บริหารโครงการวิจัย

Amendments of regulation
concerning funding approval,
contract signing and research
project management

การด�ำเนินการด้านปรับปรุงระเบียบการประปานครหลวงที่ 74
พ.ศ.2558 ว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุน และการส่งเสริม การวิจัย
และนวัตกรรม

Amendment of MWA regulation No. 74 (2015) concerning
funding and promotion of research and development
In the fiscal year 2016, Department of Waterworks
Academic Development collected the recommendations
and concerns from the funding and promotion of research
and development. The Department then proposed the
amendments of regulations and models of standard
funding contracts in order to clarify and to make them
comply with the current MWA operation. The proposed
amendments are listed as follows:
(1) The monitor and evaluation team is to submit the
comments to the Governor, reporting on the inspection of
project’s accomplishment in each period as well as the
approval of disbursement following each period’s
accomplishment. According to the resolution of the working
committee, this process shall not pass through the
consideration of the Committee on research, development
and innovations.
(2) Amend the text on funding payment by deleting
the text on payment via account and the text on detailed
requirement of grant recipients according to the Notification
of National Anti-Corruption Commission Concerning
Principles and Methods of Preparing Revenue and Expense
Accounts of Project between Individual/company and

ในปีงบประมาณ 2559 ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา (ฝพป.) ได้มี
การรวบรวมข้อเสนอแนะและประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จาก
การด�ำเนินการให้ทุนสนับสนุนและการส่งเสริม งานการวิจัยและ
นวัตกรรม และได้เสนอแก้ไขระเบียบ และแบบสัญญามาตรฐานรับทุน
สนับสนุน เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับการด�ำเนินการของ
กปน. ในปัจจุบนั โดยมีประเด็นสาระส�ำคัญทีเ่ สนอแก้ไข ประกอบไปด้วย
(1) ก�ำหนดให้คณะติดตามและประเมินผลท�ำความเห็นเสนอ
ผู้ว่าการ เพื่อรับทราบการตรวจรับผลส�ำเร็จของโครงการในแต่ละงวด
รวมทั้งอนุมัติการขอเบิกจ่ายเงินตามความส�ำเร็จของงานในแต่ละงวด
โดยไม่ต้องผ่านคณะท�ำงานด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ตามมติ
ของคณะท�ำงานฯ
(2) ปรับปรุงข้อความเกีย่ วกับการับจ่ายเงินทุน โดยตัดข้อความ
เกี่ยวกับวิธีการรับจ่ายเงินผ่านบัญชีฯ ข้อความเกี่ยวกับรายละเอียด
ที่ก�ำหนดให้ผู้รับทุนปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�ำและ
แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่
สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ออก เพื่อให้สอดคล้องกับ
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ฝพป. ได้ ล งนามในประกาศการประปานครหลวงเรื่ อ ง การรั บ
ข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม
ประจ�ำปี 2559 เริ่มประกาศเปิดรับข้อเสนอระหว่างวันที่ 8 มีนาคม
2559 - 23 พฤษภาคม 2559 โดยประกาศกรอบการวิ จั ย จาก
แผนแม่บทด้านวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม (RDi Master Plan) จ�ำนวน
4 กรอบงานวิจัย

Department of Waterworks Academic Development signed
MWA’s Notification concerning submissions of research
and innovation proposals for the year 2016. The call for
submission was open during 8 March - 23 May 2016. The
announcement of research and development topics from
RDI Master Plan consisted of 4 research frameworks as
follows:
1. Research and development topics of water
quality improvement
2. Research and development topics of enhancing
service efficiency
3. Research and development topics of expanding
business opportunities and creation of social
service values
4. Research and development of other topics
relating to waterworks
A total of 33 research proposals submitted by
educational institutes, research institutes, and independent
researchers were received. The proposals were shortlisted
by MWA’s internal and external experts. The proposals were
categorized into 3 lists according to the urgency of the
project and compliance with MWA policy as follows:
1. Very urgent list: 8 projects from a total of 17
submitted projects met the passing score of 70%
2. Urgent list: 5 projects from a total of 12 submitted
projects met the passing score of 70%
3. Non-urgent list: No project from a total of 4
submitted projects met the passing score of 70%

1. กรอบงานวิจัยพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพน�้ำประปา
2. กรอบงานวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
3. กรอบงานวิจัยการขยายโอกาสทางธุรกิจและสร้างคุณค่า
บริการต่อสังคมด้วยงานวิจัยพัฒนา
4. กรอบงานวิจัยนวัตกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจการประปา
ภายหลังการประปา มีสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย และ
นักวิจัยอิสระ ได้ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งสิ้น 33 โครงการ มีคณะ
กลั่นกรองข้อเสนอโครงงานวิจัย ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก กปน. เป็นผู้พิจารณาข้อเสนอโครงการฯ
ซึ่งสามารถแบ่งพิจารณาได้ตามความเร่งด่วน และสอดคล้องกับ
นโยบายดังต่อไปนี้
1. บัญชีเร่งด่วนมาก มีโครงการทั้งหมด 17 โครงการ โดย
ผ่านเกณฑ์คะแนน 70% จ�ำนวน 8 โครงการ
2. บัญชีเร่งด่วนปานกลาง มีโครงการทั้งหมด 12 โครงการ
โดยผ่านเกณฑ์คะแนน 70% จ�ำนวน 5 โครงการ
3. บัญชีไม่เร่งด่วน มีโครงการทั้งหมด 4 โครงการ ไม่มี
โครงการใดผ่านเกณฑ์คะแนน
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ซึง่ โครงการทีผ่ า่ นการพิจารณาในรอบแรกนี้ จะเข้าสูก่ ระบวนการ
ของคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัย เพื่อปรับปรุงให้ผลลัพธ์ของ
งานวิจัยตรงตามความคาดหวังของ กปน. และสามารถน�ำผลงานวิจัย
ต่างๆ ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้มากที่สุด โดยคาดหวัง
ให้โครงการวิจัยต่างๆ เหล่านี้เริ่มด�ำเนินการในปีงบประมาณ 2560

The shortlisted projects will enter the improvement
process monitored by the screening committee to make
sure the research’s result is in line with MWA’s expectation
and for the maximum benefit to the organization. The
research projects are expected to be in implementation in
the fiscal year 2017.
In the fiscal year 2016, there were 9 projects in progress,
which had been approved by the Working group of Research,
Development and Innovation (RDI), under the Committee
of MWAIT Management, as follows:

ปีงบประมาณ 2559 มีโครงการที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะ
ท�ำงานด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม คณะกรรมการก�ำกับดูแลงาน
สถาบันพัฒนาวิชาการประปา อยู่ระหว่างด�ำเนินการตามกระบวนการ
วิจัยทั้งสิ้น 9 เรื่อง ประกอบด้วย
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โครงการที่ 3
ชื่อโครงการ
ผู้รับทุน
หัวหน้าโครงการ
งบประมาณ
ระยะเวลา

โครงการศึกษาน�้ำสูญเสียด้วยเครื่องวัดน�้ำอัลตร้าโซนิค (กนว. 3/2559)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.สัปปินันทน์ เอกอ�ำพน
2,261,071.60 บาท
270  วัน

Project 3
Project
Recipient
Project Leader
Budget
Duration

Study of water toss using ultrasonic ftow meter
Thammasat University
Asst. Prof. Dr. Sappinandana Akamphon
2,261,071.60 THB
270  days

โครงการที่ 1
ชื่อโครงการ
ผู้รับทุน
หัวหน้าโครงการ
งบประมาณ
ระยะเวลา

โครงการศึกษาศักยภาพด้านแหล่งน�้ำดิบ และแนวทางการบริหารจัดการแหล่งน�้ำส�ำรองในกิจการประปา
กรณีศึกษา : แนวทางแก้ ไขและแผนรองรับ จนถึงปี พ.ศ. 2590  (กนว. 1/2558)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์วรรณดี  ไทยสยาม
4,876,506 บาท
365  วัน

Project 1
Project
Recipient
Project Leader
Budget
Duration

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
Kasetsart University
Asst.Prof. Wandee Thaisiam
4,876,506 THB
365 days

โครงการที่ 2
ชื่อโครงการ
ผู้รับทุน
หัวหน้าโครงการ
งบประมาณ
ระยะเวลา

ชื่อโครงการ
ผู้รับทุน
หัวหน้าโครงการ
งบประมาณ
ระยะเวลา

โครงการควบคุมสารพลอยได้ที่เกิดจากการฆ่าเชื้อโดยกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดร.ทรงเกียรติ ภัทรปัทมาวงศ์
500,500 บาท
365 วัน

Project 4
Project
Recipient
Project Leader
Budget
Duration

Comparison of controlting disinfection byprodLlcts (DBPs) betlveen
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
Dr. Songkeart Phattarapattamawong
500,500 THB
365 days

โครงการที่ 5
โครงการพัฒนามาตรวัดน�้ำ Compound Meter ต้นแบบ (กนว. 2/2558)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.สัปปินันทน์ เอกอ�ำพน
1,097,525 บาท
180 วัน

Project 2
Project
Recipient
Project Leader
Budget
Duration

โครงการที่ 4

ชื่อโครงการ
ผู้รับทุน
หัวหน้าโครงการ
งบประมาณ
ระยะเวลา

โครงการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตน�้ำประปา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.สมฤทัย  ทะสดวก
1,478,210 บาท
365 วัน

Project 5
Devetopment of a Compound Ftow Meter
Thammasat University
Asst. Prof. Dr. Sappinandana Akamphon
1,097,525 THB
180 days

Project
Recipient
Project Leader
Budget
Duration

40

Analysis of MWA  Water Supply Production Cost and Effectiveness Increasing
Kasetsart University
Dr. Somruthai Tasaduak
1,478,210 THB
365 days
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โครงการที่ 6
ชื่อโครงการ
ผู้รับทุน
หัวหน้าโครงการ
งบประมาณ
ระยะเวลา

โครงการที่ 9
โครงการวิจัยการแปรรูปกากตะกอนจากโรงผลิตน�้ำประปาเป็นตัวดูดซับและการประยุกต์น�ำไปใช้งาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดร.เก็จวลี  โฆสิตคณาวุฒิ
341,000 บาท
365 วัน

Project 6
Project
Recipient
Project Leader
Budget
Duration

Utilization of Waste Alum Sludge as Inorganic Sorbent and ts Application
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
Dr. Ketwalee Kositkanawuth
341,000 THB
365 days

โครงการพัฒนาเขตคุ้มครองและมาตรการป้องกัน  ท่อส่งน�้ำและอุโมงค์ส่งน�้ำจากการก่อสร้างในบริเวณข้างเคียง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รศ.ดร.พรเกษม  จงประดิษฐ์
1,432,471.04 บาท
365 วัน  

Project 7
Project
Recipient
Project Leader
Budget
Duration

Development of protection zones for conduits and transmission tunnels due to adjacent construction activities
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
Assoc. Prof. Pornkasem Jongpradist
1,432,471.04 THB
365 days

โครงการที่ 8
ชื่อโครงการ
ผู้รับทุน
หัวหน้าโครงการ
งบประมาณ
ระยะเวลา

โครงการการศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในถังน�้ำขนาดใหญ่ โดยการเคลือบผิว
การใช้สารปอซโซลานและวิธี Sacrificial Anode
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.สุวิมล  สัจจวาณิชย์
2,306,767.00 บาท
365  วัน

Project 8
Project
Recipient
Project Leader
Budget
Duration

ชื่อโครงการ
ผู้รับทุน
หัวหน้าโครงการ
งบประมาณ
ระยะเวลา

โครงการศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับปรุงคุณภาพดินตะกอนประปาส�ำหรับผลิตบล็อกประสาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
นายวุฒินัย  กกก�ำแหง
1,035,100 บาท
365 วัน

Project 9

โครงการที่ 7
ชื่อโครงการ
ผู้รับทุน
หัวหน้าโครงการ
งบประมาณ
ระยะเวลา
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Research study of efficiency of rust prevention on reinforcement in large tanks,
using pozzolan and Sacrificial Anode
Kasetsart University
Assoc. Prof. Suwimol Sujjavanich
2,306,767.00 THB
365  days
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Project
Recipient
Project Leader
Budget
Duration

Research study on impact and quality improvement guideline of sludge for the manufacturing of interlocking brick
Thailand Institute of Scientific and Technological Research
Mr. Wuthinai Kokkamhang
1,035,100 THB
365 days

การพัฒนาองค์ความรู้
และต่อยอดนวัตกรรมภายในองค์กร

Development of knowledge and
innovation within the organization

โครงการอุ ป กรณ์ วิ เ คราะห์ เ สี ย งน�้ ำ รั่ ว แบบพกพา เป็ น โครงการ
ต่อยอดนวัตกรรม จากการศึกษาวิจยั ด�ำเนินการโดยฝ่ายบริหารจัดการ
น�้ำสูญเสีย (ฝจส.) ได้เลงเห็นถึงความส�ำคัญของการลดน�้ำสูญเสียโดย
น�ำเทคโนโลยีจากการศึกษาวิจยั อันน�ำมาใช้ประโยชน์ได้จริง และต่อย
อดเพือ่ ให้ได้ประโยชน์อนั สูงสุดต่อ กปน. โดย ฝจส. เข้าด�ำเนินการเก็บ
ตัวอย่างเสียงน�้ำรั่วกระจายใน 5 พื้นที่ เพื่อให้ได้ความหลากหลายของ
เสียง ได้แก่ ส�ำนักงานประปาสาขาพระโขนง ส�ำนักงานประปาสาขา
แม้ น ศรี ส� ำ นั ก งานประปาสาขามี น บุ รี ส� ำ นั ก งานประปาสาขา
บางกอกน้อย ส�ำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์

The Portable water leakage analysis equipment is an
innovation development project developed from a research
study carried out by Water Loss Management Department.
Recognizing the importance of reducing water loss by
putting technology from the research to good use and
continue to develop to get the maximum benefits for MWA,
the Department collected the sample of acoustic leak in 5
areas: Pra Khanong Branch Office, Mansri Branch Office,
Min Buri Branch Office, Bangkok Noi Branch Office, and
Mahasawat Branch Office.
As for the process of sampling the sound of water
leak, the training was provided for representatives of the
5 branches before the actual field work. The Water Loss
Management Department then collected the data,
conducted quality control, processed the data collected,
tested the tools on the field, and summarized the project.
The Portable water leakage analysis equipment was
able to detect 38 leaks. The accuracy rate was 105.56%. All
the leaks had already been checked and confirmed by the
Pipeline and Civil Work Maintenance Section of each
responsible area. Therefore, the result in the actual field
work showed that the portable water leakage analysis
equipment met the level-5 standard, which required over
95% accuracy rate.
The key factor for the successful implementation of
the project was that MWA staff members were well aware
of the reduction of water loss and actively took part in the
sampling process. Representatives from 5 branches in 5
areas used the tools in the actual field work. Therefore,
they were able to create 191 leakage database for the tools.
This, coupled with the existing data for wired leakage

ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างเสียงน�้ำรั่วนั้น จะมีการจัดฝึกอบรม
การใช้งานกับตัวแทนทัง้ 5 สาขาก่อนลงพืน้ ทีจ่ ริง และ ฝจส. จะท�ำการ
รวบรวม ตรวจสอบคุณภาพ ประมวลผลฐานข้อมูลเครื่องมือจากเสียง
ท่อรั่วที่เก็บตัวอย่างได้ พร้อมทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือใน
พื้นที่จริง และสรุปผลการด�ำเนินงานโครงการ
อุ ป กรณ์ วิ เ คราะห์ เ สี ย งน�้ ำ รั่ ว แบบพกพาสามารถตรวจพบ
จุดรั่วได้ 38 จุด คิดเป็นค่าความแม่นย�ำของอุปกรณ์ที่ 105.56%
ซึ่งจุดรั่วทั้งหมดนั้นได้ผ่านการตรวจสอบและยืนยันสถานะว่ารั่วจริง
เรียบร้อยแล้ว จากส่วนซ่อมบ�ำรุงระบบท่อและโยธาของแต่ละพื้นที่
รับผิดชอบ จึงถือได้ว่าการทดสอบอุปกรณ์วิเคราะห์เสียงน�้ำรั่วแบบ
พกพาในพื้นที่จริงนี้ผ่านเกณฑ์วัดที่ระดับ 5 ที่ต้องมีผลการทดสอบ
ความแม่นย�ำของอุปกรณ์ที่มากกว่า 95% ขึ้นไป
โดยปัจจัยแห่งความส�ำเร็จที่ท�ำให้ด�ำเนินงานได้ตามเป้าหมาย
คือบุคลากรของ กปน. ให้ความส�ำคัญกับการลดน�้ำสูญเสีย เข้าร่วม
โครงการในการเก็บเสียงน�้ำรั่ว โดยมีตัวแทนจาก 5 พื้นที่ 5 สาขา
43
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น�ำอุปกรณ์ฯ ไปใช้เก็บตัวอย่างในพื้นที่จริง และท�ำให้สามารถสร้าง
ฐานข้อมูลเสียน�้ำรั่วให้กับอุปกรณ์ได้ถึง 191 ชุดข้อมูล เมื่อรวมกับ
ชุดข้อมูลเดิม ท�ำให้เป็นการเพิ่มชุดข้อมูลเสียงน�้ำรั่วแบบใช้สาย ทั้งสิ้น
333 ชุดข้อมูล และส�ำหรับการเก็บแบบใช้บลูทธู จ�ำนวน 278 ชุดข้อมูล

analysis equipment, made up to a total of 333 database,
and 278 database for equipment using bluetooth.
The data collection result boosted users’ confidence
and ensured that the equipment was suitable for actual
use. This was confirmed by the leaks reported from the
pipe maintenance team. The test result was excellent, with
the accuracy rate at over 95%. Therefore, it can be confirmed
that the equipment is trustworthy, and can be developed
as MWA’s tool in reducing water loss.

จากผลการเก็บชุดข้อมูลท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเชื่อมั่น
ในอุปกรณ์ฯ ว่าอุปกรณ์สามารถใช้งานได้ในพื้นที่จริง จากยืนยันผล
สถานะรั่วที่เก็บได้จากทีมซ่อมท่อ ซึ่งผลทดสอบอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
คือมีค่าความแม่ย�ำมากกว่าร้อยละ 95 ท�ำให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ฯ
มีความน่าเชื่อถือ สามารถน�ำไปขยายผลต่อยอดเป็นเครื่องมือที่ช่วย
ในการปฏิบัติงาน และจัดการด้านน�้ำสูญเสียของ กปน. ได้

Support and development
of academic papers
Submission of academic papers in
international conferences

การส่งเสริมและสนับสนุน
เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ

Innovation Division made an announcement on the local
and international conferences which gave support to MWA
researchers to present their academic work. In the fiscal
year 2016, 2 papers were accepted to join international
conferences as follows:

ส่งบทความทางวิชาการเข้าร่วมในการประชุมทางวิชาการ
กองนวัตกรรมได้ประกาศเวทีวิชาการที่ให้การสนับสนุนนักวิชาการ
กปน. เพื่อส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมน�ำเสนอผลงานทั้งเวทีใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยในในปีงบประมาณ 2559 มีผลงานที่
ได้รับการตอบรับเข้าร่วมในเวทีระดับนานาชาติทั้งสิ้น 2 ผลงาน ได้แก่
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(1) เวที 12th International Conference on
Hydroinformatics (HIC2016)
ณ เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้

(1) The 12th International Conference
on Hydroinformatics (HIC2016), Incheon,
South Korea

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-26 สิงหาคม 2559 เวทีดังกล่าวจัดโดยความ
ร่วมมือขององค์กรระดับนานาชาติ 3 หน่วยงาน ได้แก่ IAHR (International Association of Hydro-Environment Engineering and
Research), IAHS (International Association of Hydrological
Sciences) และ IWA (International Water Association) มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เทคนิคกลศาสตร์ของ
สายน�้ำ

Held during 21-26 August 2016, the conference was
jointly hosted by IAHR (International Association of
Hydro-Environment Engineering and Research), IAHS
(International Association of Hydrological Sciences), and IWA
(International Water Association), with the aim to provide
a forum for knowledge exchange on fluid mechanics.
At the conference, Mr. Soraphon Kigsirisin, Engineer
Level 4, and Mr. Sirawit Pussawiro, Head of Division, Electrical
System Maintenance Department, joint authors of an article
“Approach for Total Productive Maintenance Evaluation in
Water Productivity : A Case Study at Mahasawat Water
Treatment Plant”, were accepted to present the oral
presentation on the work. The article discusses the
application of Eight Pillars Strategy (EPS), which is one of
the Total Productive Maintenance strategies, in increasing
the efficacy of chlorinator to reduce water loss in the
production system at Mahasawat Water Treatment Plant.
Seventeen procedures were applied in the evaluation of
efficacy rate using the indexes OEE (Overall Equipment
Effectiveness) and NEE (Net Equipment Effectiveness) as key
evaluators. Following the EPS application, it was found that
the chlorinator worked more effectively. The tool was able
to continuously distribute chlorine and subsequently reduce
water loss.

โดยเวทีดงั กล่าว นายสรพล กิจศิรสิ นิ วิศวกร 4 และนายศิรวิทย์
ปุสวิโร หัวหน้าส่วน สฟก.2 จากกองบ�ำรุงรักษาไฟฟ้าก�ำลัง ฝ่ายบ�ำรุง
รักษาระบบไฟฟ้า เป็นผูเ้ ขียนบทความในหัวข้อ “Approach for Total
Productive Maintenance Evaluation in Water Productivity :
A Case Study in Mahasawat Water Treatment Plant” ได้รับ
การตอบรับให้น�ำเสนอผลงานในรูปแบบ Oral Presentation โดย
เนื้อหากล่าวถึงการใช้เครื่องมือ Eight Pillars Strategy (EPS) ซึ่งเป็น
หนึ่งในกลยุทธ์ Total Productive Maintenance มาประยุกต์ใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง Chlorinator เพื่อลดนํ้าสูญเสียใน
ระบบการผลิตภายในโรงงานผลิตน�ำ้ มหาสวัสดิ์ โดยพิจารณาประยุกต์
ใช้ทั้งสิ้น 17 ขั้นตอนในการประเมินผลตัวเลขชี้บ่งด้านประสิทธิภาพ
ของระบบผ่านดัชนี OEE (Overall Equipment Effectiveness) และ
NEE (Net Equipment Effectiveness) ซึ่งเป็นตัวพิจารณาผลหลัก
หลังจากประยุกต์ EPS พบว่าประสิทธิภาพของเครื่อง Chlorinator
ดีขึ้น ซึ่งทําให้สามารถจ่ายคลอรีนได้อย่างต่อเนื่องและลดน�้ำสูญเสีย
จากการผลิตได้ผ่านการประเมินตัวเงินผ่าน Profit Cost ต่อไป
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(2) เวที MEWE and Biofilms IWA Specialist Conference
2016 จัดขึ้นที่ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค

(2) The MEWE and Biofilms IWA Specialist
Conference 2016, Copenhagen, Denmark

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 7 กันยายน 2559 เวทีดังกล่าวจัดโดย
ความร่ ว มมื อ ของ MERMAID ITN Technical University of
Denmark และ IWA (International Water Association) มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านจุลินทรีย์ในแหล่งน�้ำ

Held during 4-7 September 2016, the conference was
jointly hosted by MERMAID ITN Technical University of
Denmark and IWA (International Water Association, with the
aim to provide a forum for knowledge exchange on water
microbiology.
At the conference, Ms. Palsiri Srirungruang, Scientist
Level 5 and Ms. Chonlathorn Teschim, Scientist Level 5,
from Water Quality Department, joint authors of the article
“Relationship between Phytophankton Dynamics and
Seasonal Variation in Raw Water Intake of Metropolitan
Waterworks Authority, Thailand” were accepted to present
the poster presentation. The paper discusses the study of
the whole quantity of algae found in Samlae raw water
intake during the year 2015. The study found that the algae
occurred mostly in August. The types mostly found were
Aulacoseira spp. and Cyclotella spp. During the duration of
study, the algae detection varied in accordance with
ammonia nitrogen caused by water contamination from
communities, agricultural sector, and industrial sector. The
algae continuously increased from summer through to the
rainy season. The study was used as database for the
analysis of raw water quality management, and for the
planning of MWA’s water production system in the East.

โดยเวทีดังกล่าว น.ส.ปาลศิริ ศรีรุ่งเรือง นักวิทยาศาสตร์ 5 และ
น.ส.ชลธร เทศฉิม นักวิทยาศาสตร์ 5 จากกองวิเคราะห์คุณภาพน�้ำ
ฝ่ า ยคุ ณ ภาพน�้ ำ เป็ น ผู ้ เ ขี ย นบทความในหั ว ข้ อ “Relationship
between Phytophankton Dynamics and Seasonal Variation
in Raw Water Intake of Metropolitan Waterworks Authority,
Thailand” ได้รับการตอบรับให้น�ำเสนอผลงานในรูปแบบ Poster
Presentation โดยเนื้อหาแสดงถึงการศึกษาปริมาณสาหร่ายทั้งหมด
ณ จุดรับน�ำ้ ดิบส�ำแลทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างปี พ.ศ.2558 ซึง่ พบว่าพฤติกรรม
การเกิดสาหร่ายมีมากที่สุดในเดือนสิงหาคม ชนิดสาหร่ายที่พบมาก
ที่สุดคือ Aulacoseira spp. และ Cyclotella spp. โดยช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว การตรวจพบปริมาณสาหร่ายมีการแปรผันตรงกับแอมโมเนีย
ไนโตรเจน ซึ่งเกิดจากการปนเปื้อนน�้ำจากชุมชน ภาคเกษตรกรรม
และภาคอุตสาหกรรม และการเพิ่มจ�ำนวนสาหร่ายมีการเพิ่มจ�ำนวน
ต่อเนื่องจากฤดูร้อนจนถึงฤดูฝน ข้อมูลดังกล่าวถูกน�ำมาเป็นฐาน
ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การจัดการคุณภาพน�้ำดิบ และวางแผนในระบบ
ผลิตน�้ำประปาในฝั่งตะวันออก ของการประปานครหลวงต่อไป
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การเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจ�ำปี 2559
กปน.เข้าร่วมจัดแสดงความรูด้ า้ นวิจยั ในด้านงานประปา โดยมีโครงการ
ไกรทอง รถส�ำรวจหาท่อรั่ว และอุปกรณ์เครื่องฟังท่อรั่วแบบพกพา
น�ำแสดงภายในงาน ระหว่างวันที่ 17 -21 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การค้า
Central World โดยในวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ได้จัดเสวนาเรื่อง
“เสถียรภาพของทรัพยากรน�้ำเพื่อการผลิตน�้ำประปา” น�ำโดยนาย
ปราโมทย์ ไม้กลัด (ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน อดีตสมาชิก
สภาปฏิรูปแห่งชาติ และอดีตสมาชิกวุฒิสภาพกรุงเทพมหานคร)
ดร.วัฒนา กันบัว (นักอุตุนิยมวิทยาช�ำนาญการพิเศษและผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล) รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน (ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ทรัพยากรน�ำ้ โดยกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน�ำ้ และส�ำนักงานแผน
และนโยบายสิ่งแวดล้อม) ร่วมกับ นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว (รองผู้ว่าการ
วิศวกรรมและก่อสร้าง กปน.) โดยมี ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า อาจารย์
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้ำ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน�้ำ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมด�ำเนินรายการ

Thailand Research Expo 2016

MWA participated in the waterworks research exhibition,
showcasing the projects: Kraithong, leakage detection car,
and portable water leakage analysis equipment. The expo
took place during 17-21 August 2016 at Central World.
A special talk was held on 20 August 2016, on the topic
“Stability of water resources for waterworks production”,
led by Mr. Pramote Maiklad (Advisor to Chief Ombudsman,
Former Member of National Reform Council, and Former
Member of Parliament), Dr. Wattana Kanbua (Senior
Professional Meteorologist and Director of Marine
Meteorological Center), Assoc. Prof. Bancha Kwanyuen
(Water Resource Expert, Royal Irrigation Department,
Department of Water Resources and Office of Natural
Resources and Environmental Policy and Planning), along
with Mr. Vorasak Chatkaew (MWA Deputy Governor –
Engineering and Construction). The moderator was
Asst. Prof. Sitang Pilailar, Department of Water Resource
Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University.
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โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายหลักการจัดการความรู้
กปน. ดังนี้
วิสัยทัศน์

Vision and missions of MWA’s knowledge management
are as follows:
Vision

“To be the excellent waterworks institute”

“เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านงานประปา”
พันธกิจ

ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ 2559
ด้านบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
Performance Results : KM

ในปี 2559 กองบริหารจัดการองค์ความรู้ สถาบันพัฒนาวิชา
การประปา ได้ด�ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์
ความรู้ของ กปน. ทั้งหมด ดังนี้

In 2016, Knowledge Management Division, MWAIT, carried
out MWA’s Knowledge Management (KM) activities as
follows:

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การประเมินระบบการ
จั ด การความรู ้ แ ละการเรี ย นรู ้ ข ององค์ ก ร (Knowledge
Management Assessment : KMA) และการจัดท�ำแผนแม่บท
การจัดการความรู้ (KM Master Plan)” ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์
2559 อาคาร 30 ปี สถาบันพัฒนาวิชาการประปา
โดยน�ำผลที่ได้มาวิเคราะห์ Gap ระหว่างระบบการจัดการความรู้
ของ กปน. ในปัจจุบนั กับเป้าหมายทีต่ อ้ งการในอนาคต และน�ำมาเขียน
Roadmap เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานในแต่ละปี ได้เป็น
MWA KM Roadmap 2560-2564 ดังนี้

The result was used to analyze the gap between MWA’s
current KM system and the desired goal in the future, then
MWA KM Roadmap 2560-2564 was created to be used as
an annual implementation guideline as shown below:

Workshop on “Knowledge Management
Assessment (KMA)” and “KM Master Plan” on 19
Febraury 2016, at the 30th Anniversary Building,
MWAIT
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Missions

1. Promote learning culture for staff members at all
levels
2. Build capacity of KM facilitators
3. Develop expert systems in various fields of work
in accordance with MWA’s missions
4. Build up new knowledge by finding information
from various sources
5. Use knowledge and other resources to instill
learning culture in the organization’s operation
6. Promptly indicate, share and implement best
practices
7. Use review and assessment for sharing lessons
learned and best practices between units and
work processes
8. Expand related knowledge between the organization
and customers, affiliates and other related
stakeholders
9. Develop information technology system to be the
waterworks knowledge center
10. Gather and expand knowledge from related
personnel to be used in the creation of innovations
and strategic planning process

1. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ของบุคลากรทุกระดับ
2. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้ (KM
Facilitator)
3. พัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญความรู้สาขาต่างๆ เพื่อตอบสนอง
ภารกิจของ กปน.
4. ผสานและหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
เพื่อสร้างความรู้ใหม่
5. ใช้องค์ความรู้และทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้การเรียนรู้ฝังลึก
ลงไปในวิถีการปฏิบัติงานขององค์กร
6. ค้นหาระบุ แบ่งปัน และน�ำวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศไปด�ำเนินการ
อย่างรวดเร็ว
7. ใช้ ผ ลการทบทวนผลการด� ำ เนิ น การเพื่ อ แลกเปลี่ ย น
เรียนรู้บทเรียนและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศข้ามหน่วยงาน
และกระบวนการท�ำงาน
8. ถ่ า ยทอดความรู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งระหว่ า งองค์ ก รกั บ ลู ก ค้ า
ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับ
กปน.
9. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้
ด้านงานประปา
10. รวบรวมและถ่ า ยทอดความรู ้ ข องบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อใช้ในการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการวางแผน
เชิงกลยุทธ์
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การจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร “การจัดการความรู้ (KM Camp)
ส�ำหรับนักจัดการความรู้
ในวั น ที่ 15 - 18 และ 22 มี น าคม 2559 เป็ น การบรรยาย
เชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างนักจัดการความรู้ หรือ KM Facilitator
ของ กปน. รุ่นแรก จากหลักสูตรนี้ นักจัดการความรู้จะเข้าใจความ
ส�ำคัญ แนวคิด ขั้นตอน และเครื่องมือในการจัดการความรู้ รู้บทบาท
หน้าที่ของตัวเองต่อกระบวนการจัดการความรู้และส่งเสริมให้เกิด
การปรับปรุงและพัฒนางานสูค่ วามเป็นเลิศ พร้อมผลักดันความส�ำเร็จ
ของการจัดการความรู้ในหน่วยงานตนเอง

ส�ำหรับหลักสูตร KM Coaching ให้กับนักจัดการความรู้
รุ่นที่ 1 ทุกสายงาน
เพื่ อ ให้ นั ก จั ด การความรู ้ ใ นองค์ ก รสามารถเห็ น ประเด็ น ที่ ส� ำ คั ญ
ในการจัดการความรูด้ ว้ ยตนเอง สามารถจัดท�ำแผนทีค่ วามรู้ (K-Map)
ระดับส่วนงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคัดเลือกและ
ตรวจสอบหัวข้อความรู้ (K-Audit) ได้อย่างเหมาะสมตามความ
จ�ำเป็นในการจัดการความรู้ เมื่อจบหลักสูตรแล้ว นักจัดการความรู้
จะสามารถด�ำเนินการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
แผนงาน และแผนที่ความรู้ตามที่ก�ำหนดไว้ และบูรณาการเข้ากับ
ระบบงานต่างๆ ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Workshop“KM Camp for KM Facilitators”

Held on 15-18 and 22 March 2016. The workshop was
aimed to develop the first batch of MWA’s KM Facilitators,
equipping them with the awareness and understanding of
KM concepts, process, and tools, as well as their role in
the KM process to contribute to the development of work
excellence and to drive the successful KM.
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โครงการประกวดการจัด การความรู ้ พั ฒนากระบวนงาน
และนวัตกรรม ประจ�ำปี 2559
จั ด ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม และเป็ น แรงผลั ก ดั น
ให้พนักงานมีการสร้างผลงานที่สามารถแก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท�ำงาน ตลอดจนการให้บริการลูกค้า โดยได้ผลงานการจัดการ
ความรู้ พัฒนากระบวนงาน และนวัตกรรมจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมาโดยมีจ�ำนวนแต่ละประเภทดังนี้
ผลงานประกวดประเภทจัดการความรู้ดีเด่น
• Explicit Knowledge (Technical) ทั้ ง หมด 12
ผลงาน
• Explicit Knowledge (Management) ทั้ ง หมด
18 ผลงาน
• Tacit Knowledge (Technical) ทั้งหมด 7 ผลงาน
• Tacit Knowledge (Management) ทั้ ง หมด
3 ผลงาน
ประเภทการพัฒนากระบวนงานดีเด่น
• พัฒนากระบวนงานใหม่ ทั้งหมด 21 ผลงาน
• พั ฒ นากระบวนงานต่ อ ยอดที่ เ คยน� ำ เสนอ ทั้ ง หมด
12 ผลงาน
ประเภทนวัตกรรมดีเด่น
• นวัตกรรม ทั้งหมด 16 ผลงาน

การรวบรวมองค์ความรู้ผู้เกษียณฯ (Knowledge Transfer)
การประปานครหลวงก�ำหนดให้นักจัดการความรู้ของทุกสายงานจัด
ท�ำการถอดองค์ความรู้ที่ส�ำคัญจากผู้เกษียณฯ ในสายงานของตน ใน
รูปแบบ Explicit Knowledge แบบเอกสารหรือคลิปวิดีโ อใส่
ในระบบ KM ขององค์กร เพื่อให้พนักงานรุ่นหลังเข้ามาศึกษา รวมถึง
จัดเวทีให้ผู้เกษียณฯ บรรยายถึงประสบการณ์ และ Lesson-Learnt
ในอดีต

Knowledge Management
and Innovation Contest 2016

Knowledge Transfer

The objective was to encourage staff members to
create projects to solve problems, increase work efficacy
and to provide customer service. This year the contest
received more submitted projects than in the past years.
The list of projects in each category was as follows:
Outstanding KM Projects
• Explicit Knowledge (Technical) 12 Projects in
total
• Explicit Knowledge (Management) 18 Projects in
total
• Tacit Knowledge (Technical) 7 Projects in total
• Tacit Knowledge (Management) 3 Projects in
total
Outstanding Work Process Development Project
• New work process development 21 Projects in
total
• Improved existing work process development 12
Projects in total
Outstanding Innovations

MWA requested KM Facilitators in every field of work to
conduct knowledge transfer from retired personnel in each
field. The knowledge transfer is done in the form of
Explicit Knowledge, using documents or VDO clips in the
organization’s KM system, for the next generation of staff
to study. A forum was also organized for retired staff
members to share their experience and lessons learned in
the past.

The course KM Coaching for the 1st batch of
KM Facilitators in every field of work

Was aimed to train KM Facilitators to be able to point out
KM’s important issues, to effectively create K-Map for each
work units, and to conduct appropriate K-Audit in
accordance with KM priorities. After completing the course,
KM Facilitators will be able to effectively conduct knowledge
management according to the indicated work plan and
K-Map, and to effectively integrate KM to other work
systems in the organization.

•

50
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Innovations 16 Projects in total
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In total, the 2016 contest received 89 projects and
bodies of knowledge submitted, comparing to only 62
projects submitted in 2015.
The contest committee considered the projects
submitted by staff members and selected the outstanding
bodies of knowledge, work process development and
innovations. The list of award-winning projects was as
follows:

รวมผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการและจัดเป็นองค์ความรู้ที่ได้
เผยแพร่มากขึ้นในปี 2559 เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 89 ผลงาน โดยในปี
2558 ที่ผ่านมา มีผลงานที่เข้าร่วมโครงการเพียง 62 ผลงาน
จากผลงานทัง้ หมดทีบ่ คุ คลนักปฏิบตั แิ ละกลุม่ นักปฏิบตั ไิ ด้สง่ มา
ทั้งหมด คณะกรรมการตัดสินผลงานประกวดฯ ได้พิจารณาคัดเลือก
องค์ความรู้ การพัฒนากระบวนงาน และนวัตกรรมที่โดดเด่นและเป็น
องค์ความรู้หลักขององค์กร และมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจ
ให้พนักงาน ดังนี้

Outstanding KM Projects: Explicit
Knowledge (Technical)

•

การจัดการความรู้ดีเด่น
ประเภท Explicit Knowledge (Technical)
•
•
•
•

•

รางวัลที่ 2 เรื่อง “What CAN you hear?” จากสายงาน
บริการด้านตะวันตก เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลที่ 3 เรือ่ ง “ระบบช่วยในการตัดสินใจและคาดการณ์
การรุกตัวของน�้ำเค็ม” จากสายงานผลิตและส่งน�้ำ เงิน
รางวัล 10,000 บาท
รางวัลชมเชย เรื่อง “จ�ำต้องแยกทาง” จากสายงาน
วิศวกรรมและก่อสร้าง เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลชมเชย เรื่อง “อยู่อย่างไรให้ปลอดภัยบนโลก
ไซเบอร์” จากสายงานผู้ว่าการ เงินรางวัล 5,000 บาท

•
•

Outstanding KM Projects:
Explicit Knowledge (Management)

•
•

การจัดการความรู้ดีเด่น
ประเภท Explicit Knowledge (Management)
•
•
•
•
•

2nd Prize: “What CAN you hear?”from Western
service line, prize20,000THB
3rd Prize: “System to assist the decision and
anticipation of saltwater intrusion” from water
production and transmission line, prize 10,000
THB
Complimentary Prize: “We need to part” from
engineering and construction line, prize 5,000 THB
Complimentary Prize:“How to be safe in the
cyber world” from Governor line, prize 5,000 THB

•

รางวัลที่ 2 เรื่อง “Zero Fault Procurement จัดซื้อ
จัดจ้างผิดเป็นศูนย์” จากสายงานบริการด้านตะวันออก
เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลที่ 3 เรื่อง “ฐานข้อมูลประตูน�้ำออนไลน์ เพื่อการ
วิเคราะห์และการเรียนรู้” จากสายงานผลิตและส่งน�้ำ
เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวั ล ชมเชย เรื่ อ ง “การออกพั น ธบั ต รการประปา
นครหลวง” จากสายงานการเงิน เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลชมเชย เรื่อง “งานปัง! หลังมาตร” จากสายงาน
บริการด้านตะวันออก เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลชมเชย เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับวงจรทรัพย์สินถาวร
ของ กปน.” จากสายงานการเงิน เงินรางวัล 5,000 บาท

•
•

2nd Prize: “Zero Fault Procurement” from Eastern
service line, prize20,000 THB
3rd Prize:“Online Watergate data for analysis”
from water production and transmission line, prize
10,000 THB
Complimentary Prize:“MWA Bond” from finance
line, prize 5,000 THB
Complimentary Prize:“Perfect Work! Behind the
Meter” from Eastern service line, prize 5,000 THB
Complimentary Prize:“Knowledge onMWA’s
PermanentProperty Cycle” from finance line, prize
5,000 THB
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การจัดการความรู้ดีเด่น
ประเภท Tacit Knowledge (Technical)
• รางวัลที่ 2 เรื่อง “แหวนย่นเวลา” จากสายงานบริการ
ด้านตะวันออก เงินรางวัล 20,000 บาท
• รางวัลที่ 3 เรื่อง “เกลียวเทียม อัจฉริยะ” จากสายงาน
ผู้ว่าการ เงินรางวัล 10,000 บาท
• รางวัลชมเชย เรื่อง “การใช้แรงดันน�้ำย้อน เพื่อแก้ปัญหา
การอุดตัน ของบ่อกรอง” จากสายงานผลิตและส่งน�้ำ
เงินรางวัล 5,000 บาท
• รางวัลชมเชย เรื่อง “เทคนิค 3 ห” จากสายงานแผน
และพัฒนา เงินรางวัล 5,000 บาท
• รางวัลชมเชย เรื่อง “The Agent ปฏิบัติการข้อมูล
ค่าน�้ำผ่านตัวแทน” จากสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เงินรางวัล 5,000 บาท

Outstanding KM Projects:
Tacit Knowledge (Technical)

•
•

การจัดการความรู้ดีเด่น
ประเภท Tacit Knowledge (Management)
•

•

รางวัลที่ 2 “รักต้อง follow” จากสายงานบริการด้าน
ตะวันออก เงินรางวัล 20,000 บาท

•
•

ประเภทการพัฒนากระบวนงานดีเด่น
กลุ่มที่ 1 การพัฒนากระบวนงานใหม่
•

•
•
•
•

Outstanding KM Projects:
Tacit Knowledge (Management)

รางวัลที่ 2 เรือ่ ง “ระบบสารสนเทศงานมาตรฐานวัสดุและ
ครุภัณฑ์ (Equipment Specification Information
System : ESIS)” จากสายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง
เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลที่ 3 เรื่อง “ระบบจัดการข้อมูลสินทรัพย์อจั ฉริยะ
(Smart Asset Mobile App)” จากสายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลชมเชย เรื่อง “มาตรครบหมด งดร้องเรียน” จาก
สายงานบริการด้านตะวันตก เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวั ล ชมเชย เรื่ อ ง “การพั ฒ นาระบบการเบิ ก จ่ า ย
ค่ าโทรศัพท์ผู้บริหาร” จากสายงานการเงิน เงินรางวัล
5,000 บาท
รางวัลชมเชย เรือ่ ง “Jar Test Stage II” จากสายงาน
ผลิตและส่งน�ำ้ เงินรางวัล 5,000 บาท

•

2nd Prize: “Love must Follow” from Eastern service
line, prize 20,000 THB

Outstanding Work Process Development

Group 1:New work process development
• 2nd Prize: “Equipment Specification Information

•
•
•
•
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2nd Prize: “Time-reducing Ring” from Eastern
service line, prize 20,000 THB
3rd Prize:“Smart Spiral” from Governor line, prize
10,000 THB
Complimentary Prize:“The use of reverse wáter
pressure to solve clogged up filters” from water
production and transmission line, prize 5,000 THB
Complimentary Prize:“3-Hor Technique” from
planning and development line, prize 5,000 THB
Complimentary Prize:“The Agent” from information technology line, prize 5,000 THB
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System :ESIS” from engineering and construction
line, prize 20,000 THB
3 rd Prize:“Smart Asset Mobile App” from
information technology line, prize 10,000 THB
Complimentary Prize:“Got all Meter. No
Complaint.” from Western service line, prize 5,000
THB
Complimentary Prize:“Development of
Executives’ Phone Bill Reimbursement System”
from finance line, prize 5,000 THB
Complimentary Prize:“Jar Test Stage II” from water
production and transmission line, prize 5,000 THB

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี

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

2559

Group 2: Improved existing work process development
• 1st Prize: “M@M :My@MWA” from information

กลุ่มที่ 2 การพัฒนากระบวนงานต่อยอดที่เคยน�ำเสนอ
•
•
•
•
•
•

รางวัลที่ 1 เรื่อง “M@M : My@MWA” จากสายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลที่ 2 เรื่อง “การพัฒนาระบบการทบทวนแผน
ปฏิบัติงานงบลงทุน (Revised Workflow) ด้วยระบบ
CBS” จากสายงานการเงิน เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลที่ 3 เรือ่ ง “Smart Map V.2-2016 แผนทีแ่ รงดันน�ำ้
DMA แบบเวลาจริ ง ” จากสายงานผลิ ต และส่ ง น�้ ำ
เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลชมเชย เรื่อง “The Matrix Reloaded” จาก
สายงานผลิตและส่งน�้ำ เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลชมเชย เรื่อง “ลักต้องตัด” จากสายงานบริการ
ด้านตะวันออก เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลชมเชย เรื่อง “MI-Tracking (Meter Installation
Tracking)” จากสายงานบริการด้านตะวันออก เงินรางวัล
5,000 บาท

•
•
•
•
•

•
•
•
•

technology line, prize 30,000 THB
2nd Prize: “Development of Revised Workflow
using CBS system” from finance line, prize 20,000
THB
3rd Prize:“Smart Map V.2-2016: real-time DMA
water pressure map” from water production and
transmission line, prize 10,000 THB
Complimentary Prize:“The Matrix Reloaded”
from water production and transmission line, prize
5,000 THB
Complimentary Prize:“Must Cut” from Eastern
service line, prize 5,000 THB
Complimentary Prize:“MI-Tracking (Meter
Installation Tracking)” from Eastern service line,

prize 5,000 THB

Outstanding Innovations

•

ประเภทนวัตกรรมดีเด่น
•

MWA WATERWORKS INSTITUTE OF THAILAND

ANNUAL REPORT 2016

•

รางวัลที่ 2 เรื่อง “Mobile Pump V.2” จากสายงาน
บริการด้านตะวันตก เงินรางวัล 40,000 บาท
รางวัลที่ 3 เรื่อง “ไกรทองแฟมิลี่” จากสายงานบริการ
ด้านตะวันตก เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลชมเชย เรื่อง “บ่อกรองประหยัดน�้ำสู้ภัยแล้ง”
จากสายงานผลิตและส่งน�้ำ เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลชมเชย เรื่อง “ประแจเปิด-ปิดประตูน�้ำ ฉบับ
กระเป๋า” จากสายงานบริการด้านตะวันออก เงินรางวัล
5,000 บาท
รางวัลชมเชย เรื่อง “Air Blow” จากสายงานบริการ
ด้านตะวันออก เงินรางวัล 5,000 บาท

•
•
•
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2nd Prize: “Mobile Pump V.2” from Western service
line, prize 40,000 THB
3rd Prize: “Kraithong Family” from Western service
line, prize 20,000 THB
Complimentary Prize:“Water-saving Filters” from
water production and transmission line, prize
5,000 THB
Complimentary Prize:“Mini Watergate wrench”
from Eastern service line, prize 5,000 THB
Complimentary Prize:“Air Blow” from Eastern
service line, prize 5,000 THB

กองบริหารจัดการองค์ความรู้ เห็นความส�ำคัญของการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงจัดให้มีการน�ำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลในงาน
“สัปดาห์วิชาการการประปานครหลวง ประจ�ำปี 2559” วันที่ 29
สิงหาคม - 1 กันยายน 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ ส�ำนักงานใหญ่
การประปานครหลวง และมีการมอบเงินรางวัล โล่ และเกียรติบัตร
ให้กับผู้ส่งผลงาน เพื่อเป็นการสร้างก�ำลังใจและ Reward ให้แก่
พนักงานและผู้ปฏิบัติงานของ กปน.

Realizing the importance of a KM forum, Knowledge
Management Division organized a presentation of these
award-winning projects at “MWA Academic Fun Fest
2016”during 29 August - 1 September 2016, at the
Multipurpose Building, MWA Headquater. The cash, trophies
and certificates were awarded to the staff members who
submitted the projects as a means to boost their moral
support.

กองบริหารจัดการองค์ความรู้ ได้รวบรวมองค์ความรู้ส�ำคัญ
ทั้ ง หมดที่ ไ ด้ จ ากทุ ก ช่ อ งทาง จั ด เก็ บ ไว้ ใ น Knowledge Portal
ปัจจุบันขององค์กร ได้แก่ Knowsys, KM Blog และ I-Connex
เพื่อให้พนักงานที่สนใจเข้าไปศึกษา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และการพัฒนาองค์กรต่อไป

Knowledge Management Division gathered key bodies
of knowledge from all channels and stored in the MWA’s
current Knowledge Portal: Knowsys, KM Blog and I-Connex,
for interested staff members to study and share for the
purpose of self-development and the development of the
organization as a whole.
55
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กองบริหารจัดการองค์ความรูไ้ ด้จดั ท�ำ Taxonomy KM Portal
ส�ำหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้
เพื่อปรับปรุงและบูรณาการระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ของ
การประปานครหลวงให้เป็นแหล่งรวมข้อมูลองค์ความรู้ขององค์กร
ที่เป็นระบบ เข้าถึงสะดวก และใช้งานง่ายต่อไปในอนาคต
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Knowledge Management Division created Taxonomy
KM Portal for the development of KM information system
in order to improve and integrate MWA’s KM information
system to be used as a systematic, accessible, user-friendly
knowledge center for the organization.

56

57

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี

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

2559

MWA WATERWORKS INSTITUTE OF THAILAND

ANNUAL REPORT 2016

กิจกรรมที่ส�ำคัญ
Key activities

การประชุมผู้บริหารจัดการน�้ำประปา ในภูมิภาคอาเซียน
“ASEAN Waterworks Executive Meeting”
เมื่อวันที่ 26-30 มกราคม 2559 การประปานครหลวง (กปน.)
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารจัดการน�้ำประปาในภูมิภาค
อาเซียน “ASEAN Waterworks Executive Meeting” โดยมี
ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ ผู ้ ว ่ า การและรองผู ้ ว ่ า การของกิ จ การประปาใน
ภูมิภาค และหน่วยงานที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับ กปน. รวมทัง้ สิน้ 10 หน่วยงาน จาก 9 ประเทศ ได้แก่ 8 ประเทศ
จากกลุ่มประเทศในอาเซียน (ยกเว้นประเทศเมียนมาร์ และบรูไน)
และประเทศภูฏาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชยพล ธิติศักดิ์
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุม

ประชาชนในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือ
กับความท้าทายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปา เช่น การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน ภาวะภัยแล้ง ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดย
ในการประชุมมีการแลกเปลี่ยนแนวคิด วิสัยทัศน์ และประสบการณ์
ด้านการบริหารกิจการประปาระหว่างผูบ้ ริหารระดับสูงของหน่วยงาน
ต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนการศึกษาดูงานภารกิจและการ
ด�ำเนินงานของ กปน. และหน่วยงานอื่นทั้งในภาคราชการและเอกชน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานประปา เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในระดับประเทศ สามารถน�ำองค์ความรู้และประสบการณ์
ไปประยุกต์ใช้กบั หน่วยงาน พัฒนาต่อยอดและขยายผลสูก่ ารให้บริการ
น�้ำประปาในภาพรวมของภูมิภาคอาเซียนให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
พร้อมทั้งเสริมสร้างและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
อันเป็นการสนับสนุนวิสัยทัศน์ของ กปน. ในการด�ำเนินการกิจการ
ประปาในระดับภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

การจัดการประชุมครัง้ นี้ กปน.เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของบทบาท
ของหน่วยงานต่างๆ ในภูมิภาค ในการเพิ่มขีดความสามารถและสร้าง
ความแข็งแกร่งในอาเซียน โดยเฉพาะด้านระบบสาธารณูปโภคส�ำคัญ
ของประเทศ ต้อนรับการก้าวเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน (AC) อย่างเต็มตัว
จึงได้มีแนวคิดที่จะจัดการประชุมขึ้น เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดัน
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของหน่วยงานในด้านต่างๆ ยกระดับการ
ให้บริการด้านน�้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยส�ำหรับอุปโภคบริโภคกับ
58

“ASEAN Waterworks
Executive Meeting”

On 26-30 January 2016, MWA hosted "ASEAN Waterworks
Executive Meeting". The event was participated by
Governors and Deputy Governors from the waterworks
authorities in the region and MWA’s MOU affiliates,
including 10 organizations in 9 countries: 8 ASEAN
countries (except Myanmar and Brunei), and Bhutan.
The opening ceremony was presided over by
Mr. Chayapol Titisak, Deputy Permanent-Secretary
of Ministry of Interior.
For the organization of this meeting, MWA focused on
the important role of the regional authorities in building up
capacities and strength in ASEAN, especially in the aspect
of national key public utilities system, in order to prepare
for the full integration to ASEAN Community (AC). This meeting
was initiated as a platform to strengthen collaboration
among the water authorities, enhance the quality of safe
waterworks services for ASEAN people, as well as address
the key challenges water providers would face in the future,
such as climate change, global warming, drought, and
environmental issues. In addition to the exchange of ideas,

visions and experiences on waterworks management, the
field visit for the delegates included MWA’s operation and
other waterworks-related organizations in the public and
private sectors. The meeting provided an opportunity to
create a network of cooperation among national authorities,
apply lessons learned to develop and expand better
waterworks service in the ASEAN region as a whole, as well
as enhance relations among international authorities and
support MWA’s vision in the aspect of ASEAN’s waterworks
operation.
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งานสัปดาห์วชิ าการ การประปานครหลวง ปี 2559
MWA Academic Fun Fest 2016

The objective of MWA Academic Fun Fest 2016 was
to exhibit academic works, innovations, process
development and waterworks skill contest. The event
also aimed at expanding knowledge for members of
staff and related personnel in order to build capacity
and develop knowledge in various aspects as well as to
enhance organizational learning culture. This year MWA
was honored to have welcomed many expert speakers
as follows:

งาน “สั ป ดาห์ วิ ช าการการประปานครหลวง 2559” (MWA
Academic Fun Fest 2016) มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงาน
ทางวิชาการ นวัตกรรม การพัฒนากระบวนงานและการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพประปา ยังเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้แก่พนักงาน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดองค์
ความรู้ด้านต่างๆ และสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ขององค์กร
ให้ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยปี นี้ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ จ ากวิ ท ยากรผู ้ ท รง
คุณวุฒิหลายท่านประกอบด้วย

Dr. Thanong Pittaya, former Finance Minister: special
lecture on "Thailand 4.0”
Dr. Navin Yavapolkul: talk on learning innovation
under Thailand 4.0
Ms. Chuanpit Thammasiri, former MWA Governor:
talk on MWA’s back to brighter future The Ex-Governor’s
Perspective
Mr. Patai Padungtin, award winner of Startup Leader
of the Year, National Innovation Awards: sharing experience
on Innovation start-up and lessons learned on the way to
success in the Big Data era
Ajarn Numpol Tangsap, Kaizen (work process
development) guru: informative talk on Work Process
Development through Kaizen

ดร.ทนง พิทยะ อดีต รมว.กระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษเรือ่ ง
“Thailand 4.0”
ดร.นาวิน เยาวพลกุล เสวนา นวัตกรรมการเรียนรู้ภายใต้
Thailand 4.0
คุณชวนพิศ ธรรมศิริ อดีตผูว้ า่ การการประปานครหลวง เสวนา
MWA’s back to brighter future The Ex-Governor’s Perspective
คุณไผท ผดุงถิ่น ผู้ได้รับรางวัล Startup Leader of the year
ในรางวั ล นวั ต กรรมแห่ ง ชาติ ร่ ว มแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ด ้ า น
Innovative start-up ถอดบทเรียนสู่ความส�ำเร็จในยุค Big Data
อ.น�ำพล ตั้งทรัพย์ กูรูด้าน Kaizen (การปรับปรุงกระบวนการ
อย่างต่อเนื่อง) มาให้ความรู้ด้านการพัฒนากระบวนงานด้วย Kaizen
ในงานดังกล่าวมีผลงานรวมโครงการส่งเสริมงานวิชาการทั้งสิ้น
89 เรื่อง และทีมแข่งขันทักษะวิชาชีพประปาจากส�ำนักงานประปา
สาขาต่างๆ และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยประกอบด้วย
•
•
•
•

The event showcased 89 academic work projects,
along with waterworks skill contest teams from MWA branch
offices and other affiliate agencies. The list included:
• 33 process development projects
• 16 innovation development projects
• 40 KM projects
• 12 teams participating in the waterworks skill
contest

การพัฒนากระบวนงาน จ�ำนวน 33 เรื่อง
การพัฒนางานนวัตกรรม จ�ำนวน 16 เรื่อง
การจัดการความรู้ จ�ำนวน 40 เรื่อง
การแข่งขันทักษะวิชาชีพประปา จ�ำนวน 12 ทีม
60

การแข่งขันทักษะวิชาชีพประปา

Waterworks Skill Contest @ MWA Fun Fest 2016

Waterworks skill contest was the competition opened
for the operational-level members of staff - key
workforce of the organization. Held for the first time
this year, the contest aimed at developing skilled work,
strengthening MWA craftsmanship, encouraging staff
members to showcase their potential, exchanging
technical knowledge and methods, as well as boosting
image and working standard of MWA and promoting
organizational solidarity
The theme of this year’s contest was “the experts
with professional waterworks skills on meter and pipe
assembling, and an ability to perform standard operation”.
Twelve teams joined the contest, with 5 went through to
the final. Also featured was the competition among the
cheering teams, a fun and colorful event to provide support
for the skill contest participants.

การแข่งขันทักษะวิชาชีพประปา เป็นการแข่งขันของผู้ปฏิบัติงาน
ที่เป็นฟันเฟืองส�ำคัญขององค์กร ซึ่งเป็นการแข่งขันในปีแรก โดยมี
วัตถุประสงค์พฒ
ั นางานฝีมอื และฟืน้ คืนศักยภาพงานช่างของ กปน.
ส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงศักยภาพในทางปฏิบตั ิ เกิดการแลกเปลีย่ น
เรียนรูเ้ ทคนิค วิธกี ารในการปฏิบตั งิ าน เสริมสร้างภาพลักษณ์ ด้าน
มาตรฐานการท�ำงานของ กปน. สร้างความสามัคคีในองค์กร
เป้าหมายของการแข่งขันในปีนี้คือ “ได้ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะด้าน
วิชาชีพประปาด้านการประกอบมาตรวัดน�้ำ และด้านการประกอบท่อ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นมาตรฐาน” ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการ
แข่งขันทั้งหมด 12 ทีม เข้ารอบสุดท้าย 5 ทีม พร้อมกับประกวด
กองเชียร์ที่สามารถสร้างสีสันให้ก�ำลังใจผู้เข้าแข่งขัน สร้างบรรยากาศ
การแข่งขันอย่างสนุกสนาน
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สรุปรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพประปา ปี 2559
รางวัล

เงินรางวัล

ทีม / ส�ำนักงานประปาสาขา

รางวัลที่ 1

30,000

ส�ำนักงานประปาสาขาตากสิน ทีม ตากสินดรีมทีม

รางวัลที่ 2

20,000

ส�ำนักงานประปาสาขาประชาชื่น ทีม M&P PRO

รางวัลที่ 3

10,000

ส�ำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ ทีม สสว.ร่วมใจ

ชมเชย

5,000

ส�ำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ ทีม เมฆงาม

ชมเชย

5,000

ส�ำนักงานประปาสมุทรปราการ ทีม ปากน�้ำทีม

ชมเชย

5,000

ส�ำนักงานประปาสาขามีนบุรี ทีม PAPA MIN

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

Awards of our Pride

Waterworks skill contest awards 2016
Prize

Cash award

Teams/ MWA branch offices

1st Prize

30,000

Taksin Branch Office/ Team Taksin Dream Team

2nd Prize

20,000

Prachachuen Branch Office/ Team M&P PRO

3rd Prize

10,000

Suksawad Branch Office/ Team SorSorWor Ruam Jai

Complimentary Prize

5,000

Thungmahamek Branch Office/ Team Mek-ngam

Complimentary Prize

5,000

SamutPrakan Branch Office/ Team Paknam Team

Complimentary Prize

5,000

Min Buri Branch Office/ Team PAPA MIN
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รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

National Innovation Awards 2016

นวัตกรรม “ไกรทอง” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ด้านสังคม ในการ
ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจ�ำปี 2559 จากผู้ส่งผลงาน
ทัง้ หมด 252 ผลงาน ซึง่ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาตินี้ เป็นการมอบรางวัล
เพือ่ เชิดชูเกียรติแก่ผคู้ น้ คิดพัฒนาผลงานนวัตกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเป็นแบบอย่างด้านพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้าน
นวัตกรรม

The innovation “Krai Thong” received the runner-up award
for Social Contribution at the National Innovation Awards
2016, where 252 entries were submitted. The National
Innovation Award has been held with the objectives
to honor people who invent and advance innovation
which leads to an enhancement of national economy
and society as a whole. The award is also a tribute to His
Majesty King Bhumibol Adulyadej for His Majesty’s wisdom
and ability in innovative areas.
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“Watershed Forest Conservation
Project to honor His Majesty The King”
wins AREA 2016 Awards at Singapore,
selected from over 300 submissions among
28 countries

โครงการ กปน. รักษ์ป่าต้นน�้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
ได้รับรางวัล AREA 2016 ที่สิงคโปร์ จากกว่า 300
โครงการ จาก 28 ประเทศ
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ประเทศสิงคโปร์ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ
ผูว้ า่ การการประปานครหลวง (กปน.) รับรางวัล Winner สาขา Green
Leadership จาก “โครงการการประปานครหลวงรักษ์ป่าต้นน�ำ้ เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ” (Watershed Forest
Conservation Project to honor His Majesty The King) ณ ชุมชน
บ้านรินหลวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในงาน Asia Responsible
Entrepreneurship Awards 2016 (AREA) ครั้งที่ 6 จัดโดย
Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการท�ำประโยชน์แก่สังคม
และสนับสนุนการเป็นองค์กรชั้นน�ำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชียให้เติบโต
อย่างมั่นคงและยั่งยืน

รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2017
ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

Thailand ICT Excellence Awards 2017,
Thailand Management Association

นวัตกรรม “โครงการ MWA4S (Smart Sabai Smile Service)”
ได้รับรางวัลจาก Thailand ICT Excellence Awards 2016 ประเภท
Excellence จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ในงาน
ICT Management Forum & Excellence Awards 2016 ซึ่ง
เป็นการต่อยอดจากการประกวดนวัตกรรม กปน. ปี 2558 โดยเป็น
นวัตกรรมด้านการบริการ บริการออกค�ำร้องโดยเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน
บัตรประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อเพิ่มความสะดวก
รวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายในการท�ำส�ำเนาเอกสารของผู้มาติดต่อ

The Innovation “MWA4S (Smart Sabai Smile Service)”
received the Excellence Award at Thailand ICT Excellence
Awards 2016, hosted by Thailand Management Association,
presented at ICT Management Forum & Excellence Awards
2016. The innovation was further developed from the MWA
Innovation Contest 2015, as a service-related innovation,
issuing requests by connecting data via Smart Cards in order
to facilitate the process for customers and to save cost on
document duplication.
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On 24 June 2016, in Singapore, Mr.Thanasak Watanathana,
the governor of the Metropolitan Waterworks Authority
(MWA), received the Winner Award in Green Leadership
category for “Watershed Forest Conservation Project to
honor His Majesty The King” in the 6th Asia Responsible
Entrepreneurship Awards 2016 (AREA) ceremony, held
by Enterprise Asia which is Asia’s leading organization for
entrepreneurship towards sustainable and progressive
economic and social development. The award-winning
project was conducted at Ban Rin Luang, Chiang Dao
District, Chiang Mai Province.
MWA was the only one among 10 competing Thai
organizations that won the award in Green Leadership
category. The wining project was selected from over 300
submitted projects from 28 countries in 6 categories.
The project “Watershed Forest Conservation Project to
honor His Majesty The King” puts focus on creating public
consciousness and cultivating good conscience of nature
conservation and the environment to people and the
youth in the surrounding areas in the form of Civil state.
This project also encourages community development
by the participation of MWA volunteers and local people
such as planting trees with the aim to recover watershed
forest covering the area of over 550 Rai, and constructing
585 check dams. Furthermore, MWA has applied waterwork
knowledge and expertise to help communities throughout
the past 4 years, and will continue to the 5th consecutive
year. This includes restoring community forest such as
planting 15,000 trees around Pha Dang National Park area,
renovating school building, constructing toilets at Ban Rin
Luang school, providing computers and network installation,
along with weir construction. This helps local people
gain better quality of life thanks to access to clean water,
and enjoy self-sufficient living in accordance to the
fundamental principle of His Majesty King Bhumibol
Adulyadej. As a result, the project became successful
and “Rin Luang Model” is applied by other government
units as role model of development.

กปน. เป็นองค์กรหนึ่งเดียวจาก 10 องค์กรของไทยที่ได้รับ
รางวัลนี้ ในสาขาด้านสิ่งแวดล้อม Green Leadership และเป็น 1
ใน 300 โครงการจาก 28 ประเทศ ที่ส่งประกวดใน 6 สาขา โครงการ
กปน. รั ก ษ์ ป ่ า ต้ น น�้ ำ เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ นี้ มุ ่ ง ส่ ง เสริ ม ความมี
จิตสาธารณะของพนักงานและปลูกฝังจิตส�ำนึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและป่าไม้ให้แก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ในรูปแบบ
ประชารัฐ ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของคณะ
จิตอาสาของ กปน. และชาวชุมชนในท้องถิ่น ด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อ
ฟื้นป่าต้นน�้ำรวมกว่า 550 ไร่ และสร้างฝายชะลอน�้ำจ�ำนวน 585 ฝาย
นอกจากนี้ กปน.ยังน�ำความเชีย่ วชาญและองค์ความรูเ้ รือ่ งระบประปา
ไปช่วยเหลือชุมชนตลอด 4 ปี และยังด�ำเนินการต่อเป็นปีที่ 5 โดยจะ
ร่วมกันฟืน้ ฟูพนื้ ทีป่ า่ ชุมชน อาทิ ปลูกต้นไม้บริเวณเขตอุทยานแห่งชาติ
ผาแดงจ�ำนวน 15,000 ต้น ปรับปรุงอาคารเรียน สร้างห้องน�ำ้ ให้โรงเรียน
บ้านรินหลวงเพิ่มเติม จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบ
เครือข่าย และก่อสร้างฝายน�้ำล้น เพื่อให้คนในชุมชนได้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีจากการมีน�้ำสะอาดใช้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งประสบผลส�ำเร็จเป็นหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่าง “รินหลวง
โมเดล” ที่หน่วยราชการต่างๆ น�ำไปเป็นต้นแบบของการพัฒนา
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โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน
ของ กปน. รับรางวัล CSR ในระดับอาเซียน

“Plumber for PEOPLE”
wins Asian CSR Award

วันที่ 22 กันยายน 2559 นางวัชรี ประสาทเขตต์การ รองผู้ว่าการ
การประปานครหลวง (กปน.) และคณะผู้บริหาร รับรางวัลชนะเลิศ
(the winner) Asian CSR Awards 2016 สาขา Education
Improvement (การถ่ายทอดทักษะความรู้) ในงาน Asian Forum
on Corporate Social Responsibility (AFCSR) ครั้งที่ 15 ณ เมือง
เนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ด้วยผลงานโครงการวิชาชีพ
ช่างประปาเพือ่ ประชาชน ซึง่ เป็นโครงการทีน่ ำ� ความเชีย่ วชาญของ กปน.
มาอบรมวิชาชีพช่างประปาให้แก่ประชาชนโดยไม่จ�ำกัดเพศ อายุ
และการศึกษา เพือ่ สร้างโอกาสและช่องทางในการประกอบอาชีพและ
พัฒนาตนเองให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้มีโครงการที่ส่งเข้าประกวดในสาขานีท้ ั้งสิ้น 112 โครงการ จาก 13
ประเทศทัว่ ภูมภิ าคเอเชีย ซึง่ เป็นความภาคภูมใิ จของ กปน. ทีไ่ ด้สง่ เสริม
ผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้ด้านช่างประปา สามารถช่วยเหลือตนเอง
และสังคม พร้อมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยที่ริเริ่มโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนแบบให้เปล่านี้ โดยได้มีการอบรมช่างประปา
ไปแล้วกว่า 700 คน พร้อมมอบกล่องเครื่องมือช่างประปาให้ด้วย

On 22 September 2016, Mrs. Vachree Prasatkretkran,
Deputy Governor, Metropolitan Waterworks Authority,
received the Asian CSR Awards 2016 - Winner of
Education Improvement Category, at the 15th Asian
Forum on Corporate Social Responsibility (AFCSR,
held in Nay Pyi Taw, Republic of the Union of Myanmar,
for the project “Plumber for People”. The project uses
MWA’s expertise to provide plumber professional
training for public regardless of gender, age, or
education level, creating job opportunities and
promoting self-development in line with the Sufficiency
Economy Philiosophy. The wining project was selected
from 112 submitted projects from 13 Asian countries.
It has been indeed MWA’s great pride to help equip
the underprivileged with waterwork skills to be put
in good use for the society, while bringing good
reputation for the nation as a whole. This non-profit
initiative has trained over 700 plumbers. All were
also given plumber’s tool kit.
The Asian CSR Awards are given for programs
that achieve excellence in terms of services to stakeholders
and innovative sustainable solutions to pressing
social challenges. The Awards categories are as follows:
Environmental Excellence, Education Improvement,
Poverty Alleviation, and Health Enhancement, with only
one winning project in each category. The Asian CSR
Awards program is presented by the Ramon V. del Rosario,
Sr. Center for Corporate Social Responsibility (AIM-RVR CSR
Center), a research and program center within the Asian
Institute of Management (AIM), the pioneer of international
management education accredited by Association to
Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), USA.

Asian CSR Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่โครงการที่มีความ
เป็นเลิศในการด�ำเนินงานที่ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร และมี
ความริเริ่มในการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน แบ่งประเภทรางวัล
ออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ Environmental Excellence (สิ่งแวดล้อม)
Education Improvement, Poverty Alleviation (การแก้ปัญหา
ความยากจน) Health Enhancement (การพัฒนาสุขภาพ) ซึ่ง
แต่ละสาขาจะมีเพียง 1 โครงการเท่านั้น จัดโดย The AIM-Ramon
V. del Rosario Sr. Center for Corporate Responsibility
(AIM-RVR CSR Center) เป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคม
ที่ด�ำเนินการโดยสถาบันการบริหารแห่งเอเชีย (Asian Institute of
Management) ผู้ริเริ่มหลักสูตรการศึกษาระดับนานาชาติส�ำหรับ
นักบริหารที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระดับโลกของสมาคม
Association to Advance Collegiate Schools of Business
(AACSB) ในสหรัฐอเมริกา
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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. “MWA Plumbers for People Project” 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
were“Automatic control system and electric tools in
waterworks” (electric system maintenance in waterworks)
and “Pipe system survey, design, and maintenance” (pipe
system construction control and water quality control) for
MWA contractors and other external organizations. In fiscal
year 2016, there were training courses organized as follows

สถาบันพัฒนาวิชาการประปา ได้ด�ำเนินการจัดอบรมทางด้าน
วิชาชีพการประปาให้กับบุคคลภายนอกองค์กรภาครัฐและเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ ความสามารถ ความช�ำนาญการในกระบวนการ
ผลิตน�้ำประปาที่สะอาด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. การจัดอบรมร่วมกับหน่วยงานฝ่ายบริหารความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในหลักสูตร “โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อชุมชน” ใช้
งบประมาณค่าใช้จ่ายใน Corporate Social Responsibility: CSR
เพื่อเสริมสร้างพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการบ�ำรุงรักษา
ระบบประปาในสถานการณ์จริง สร้างความสามัคคีในการท�ำงาน
เป็นทีม ขยายความร่วมมือระหว่าง กปน. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และชุมชน ตลอดจนปลูกจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับ
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม และได้รบั ความร่วมมือจากทีมงานของประปาสาขา
ในแต่ละพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. การจัดอบรมที่มีการลงทะเบียน มีจัดอบรมภายในสถาบัน
พัฒนาวิชาการประปา รวมทั้งการจัดอบรมสัญจรไปตามจังหวัดต่างๆ
ในหลักสูตร “ระบบควบคุมอัตโนมัติและอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานประปา
(การฝึกปฏิบตั ซิ อ่ มบ�ำรุงไฟฟ้าในงานประปา)” และหลักสูตร “การส�ำรวจ
ออกแบบและบ�ำรุงรักษาระบบท่อประปา (การควบคุมงานก่อสร้างงาน
วางท่อประปา และการตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ )” ให้กบั ผูร้ บั จ้างของ กปน.
และหน่วยงานภายนอกที่สนใจเข้ารับการอบรม โดยในปีงบประมาณ
2559 มีการจัดอบรมทั้งหมดแบ่งเป็นประเภทตามรายละเอียดดังนี้
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2.1 การจัดอบรม โครงการ “วิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน”
ร่วมกับหน่วยงาน ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม จัดอบรม
ให้กับบุคคลภายนอก ประชาชนทั่วไป จ�ำนวน 10 รุ่น มีผู้เข้าอบรม
ทั้งหมด 380 คน ใช้งบฯ CSR มีค่าใช้จ่าย 546,429.77 บาท

2.1 “MWA Plumbers for People Project” training course
in collaboration with CSR department. This training was
organized for public and there were 10 training courses with
380 participants. This training was supported by CSR
budget in total amount of 546,429.77 THB.
2.2 Eight training courses outside MWAIT for Subdistrict
Administration Organization, Provincial Administration
Organization, Municipality and others organizations. There
were 832 participants and 3,161,600 THB were gained from
the registration fee. Expense spent on training operation
was 1,524,512.65 THB and after operational cost deduction,
MWA received 1,637,087.35 THB in revenue.
2.3 Three training courses for MWA and other
company contractors. There were 251 participants,
receiving 210,200 THB for registration fee; expense spent
on training operation was 141,194.89 THB and after
deduction, MWA received 133,852.11 THB in revenue.
In total, there were 1,463 participants; income from
registration fee was 3,371,800 THB; overall expense was
2,212,137.31 THB and after the deduction, MWA received
1,770,939.46 THB in revenue.
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 2016, there were external organizations such
as YIP IN TSOI Co., Ltd., Thai-German Institute, Mahidol
University, Twoplus Soft Co.,Ltd., TRECON (Website) Co.,
Ltd., Dhurakij Pundit University, Blistel Co,. Ltd., B&B Joint
Venture, and CDG System Co., Ltd, requesting to rent MWAIT
facility, generating 367,100THB in revenue.

2.2 การจัดอบรมสัญจรส�ำหรับบุคคลภายนอก องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และหน่วยงานอื่นๆ
จ�ำนวน 8 รุ่น ผู้เข้าอบรมทั้งหมด 832 คน รายได้เป็นค่าลงทะเบียน
3,161,600 บาท ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ 1,524,512.65 บาท
น�ำส่งรายได้เข้า กปน. 1,637,087.35 บาท
2.3 การจัดอบรมส�ำหรับผูร้ บั จ้างทีท่ ำ� งานให้การประปานครหลวง
และบริษทั ต่างๆ จ�ำนวน 3 รุน่ ผูเ้ ข้าอบรมทัง้ หมด 251 คน มีรายได้คา่
ลงทะเบียน 210,200 บาท ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินการ 141,194.89
บาท น�ำส่งรายได้เข้า กปน. 133,852.11 บาท
รวมจ�ำนวนผูเ้ ข้าอบรมทัง้ หมด 1,463 คน มีรายได้คา่ ลงทะเบียน
3,371,800 บาท มีค่าใช้จ่ายรวม 2,212,137.31 บาท รวมรายได้
คงเหลือน�ำส่ง กปน. 1,770,939.46 บาท
ส�ำหรับการให้บริการเช่าห้องอบรมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
เพื่อบริหารจัดการอาคารทรัพย์สินของสถาบันฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด คุ้มค่าในการก่อสร้างและดูแลบ�ำรุงรักษา การประปานครหลวง
ได้มีประกาศให้หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนขอเช่า
ห้องอบรมและอุปกรณ์เกี่ยวกับการฝึกอบรมได้ เพื่อเป็นรายได้เสริม
ของการประปานครหลวงได้อีกทางหนึ่ง โดยในปีงบประมาณ 2559
มีหน่วยงานภายนอก ได้แก่ บริษัท ยิบอินซอย จ�ำกัด, สถาบันไทย
เยอรมัน, มหาวิทยาลัยมหิดล, บริษัททรูพลัส ซอฟต์, บริษัท เทรคอน
(เว็บไซต์) จ�ำกัด, มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, บริษัท บลิสเทล จ�ำกัด,
กิจการร่วมบีแอนด์บี และบริษัท CDG System จ�ำกัด สามารถน�ำส่ง
เป็นรายได้เข้าการประปานครหลวง รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 367,100 บาท

สรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย และคงเหลือน�ำส่งเงินให้ กปน. เป็นดังนี้
รายการ

รายได้
(ค่าลงทะเบียบและค่าเช่าห้องอบรม)

ค่าใช้จ่าย

คงเหลือเงินน�ำส่งให้ กปน.

การจัดอบรมโครงการ
“วิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน”

-

611,249.77

-

การจัดอบรมสัญจรส�ำหรับบุคคล
ภายนอก อบต. อบจ. เทศบาล
และหน่วยงานอื่นๆ

3,161,600

1,524,512.65

1,637,087.35

การจัดอบรมส�ำหรับผู้รับจ้าง
ที่ท�ำงานให้การประปานครหลวง
และบริษัทต่างๆ

210,200.00

76,347.89

133,852.11

การให้บริการเช่าห้องอบรมและ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

367,100

-

367,100

รวม

3,738,900

2,212,110.31

2,138,039.46

Income, expense and remaining budget summary to MWA

List

Income

(Registration and Rental Fees)

Remaining Budget
Sent to MWA

Expense

“MWA Plumbers for People
Project” training course

-

611,249.77

-

Training tour for SAO, PAO,
Municipality and others
organizations

3,161,600

1,524,512.65

1,637,087.35

210,200.00

76,347.89

133,852.11

Training room and
equipment rental fees

367,100

-

367,100

Total (THB)

3,738,900

2,212,110.31

2,138,039.46

MWA and other companies’
contractor training course
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การจัดตั้งศูนย์กลาง/สถาบันการฝึกอบรมระดับภูมิภาค
(MWAIT Learning Center)
The Establishment of MWAIT Learning Center

คณะกรรมการการประปานครหลวง มีมติเห็นชอบในหลักการใน
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ (MWAIT Learning Center) ณ พื้นที่
เชียงราก โดย สถาบันพัฒนาวิชาการประปา ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องศึกษารวบรวมข้อมูลการด�ำเนินงาน จากโครงการจัดท�ำ
ผังแม่บทพื้นที่ที่ท�ำการประปาเชียงราก สัญญาเลขที่ จท97/2556
โดยศึกษาพื้นที่ จัดท�ำผังแม่บท การจ้างออกแบบโครงการ พร้อมกับ
ลงพื้นที่ศึกษาสภาพแวดล้อมโดยรอบ

Following MWA Board of Directors’ approval of the
project to establish MWAIT Learning Center in Chiang Rak,
the Department of Waterworks Academic Development
collaborated with relevant agencies to carry out a study
project on making master plan on MWA Chiang Rak as
well as to conduct procurements and on-site field study.
In accordance with the MWA Decree 19/2016 on the
appointment of the working group for the foundation stone
laying ceremony of MWAIT Learning Center at MWA Chiang
Rak, the Department of Waterworks Academic Development
executed planning and preparation of the site for the
foundation stone laying. An exhibition was also organized
to present the background on the construction site, the
establishment of MWAIT, as well as MWAIT missions and the
future project overview. This project was implemented along
the line of the resolution and guideline approved by the
Sub-committee of Human Resource Management and
Development, the Committee of MWAIT Management,
and the working group for the foundation stone laying
ceremony of MWAIT Learning Center at MWA Chiang Rak.
The exhibition featuring the model of MWAIT Learning
Center in Chiang Rak was presented to the 8/2016 Meeting
of the Committee of MWAIT Management on 23 September
2016. The inaugurating ceremony of MWAIT construction
was scheduled for 14 November 2016.

ฝพป. ได้ด�ำเนินการตามค�ำสั่ง กปน. 19/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท�ำงานเตรียมงานวางศิลาฤกษ์ อาคารสถาบันพัฒนาวิชาการ
ประปา (MWAIT Learning Center) ณ พื้นที่ที่ท�ำการประปาเชียงราก
โดยด�ำเนินการวางแผนและเตรียมการในการจัดเตรียมสถานที่ในการ
วางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง จัดท�ำนิทรรศการโครงการก่อสร้างสถาบันฯ
เพื่อแสดงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของพื้นที่ วิวัฒนาการของการ
จัดตั้งสถาบันพัฒนาวิชาการประปา ภารกิจ หน้าที่ และแนวคิดการ
พัฒนาการใช้พื้นที่และภาพรวมของโครงการในอนาคต โดยเป็นการ
ด� ำ เนิ น การตามมติ แ ละแนวทางของคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคลากร คณะกรรมการก�ำกับดูแลงานสถาบันพัฒนา
วิชาการประปา คณะท�ำงานเตรียมงานวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคาร
ศูนย์การเรียนรู้สถาบันพัฒนาวิชาการประปา (MWAIT Learning
Center) ณ พื้นที่เชียงราก
การจัดนิทรรศการได้จัดท�ำแบบจ�ำลอง (Model) พื้นที่โครงการ
สถาบันพัฒนาวิชาการประปาเชียงรากแล้วเสร็จ เสนอต่อคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลงานสถาบันพัฒนาวิชาการประปา ในครัง้ ที่ 8/2559 2559 เมือ่
วันที่ 23 กันยายน 2559 แล้วเสร็จ และมีกำ� หนดการจัดพิธเี ปิดโครงการ
ก่อสร้างสถาบันพัฒนาวิชาการประปา ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
70

71

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี

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

2559

MWA WATERWORKS INSTITUTE OF THAILAND

ANNUAL REPORT 2016

สถานที่ตั้ง และช่องทางการติดต่อ
MWAIT LOCATION & CONTACT

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

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

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

โทรศัพท์/Tel 0 2504 0123 ต่อ/ext. 1824		

โทรสาร/Fax 0 2503 9382

โทรศัพท์/Tel 0 2504 0123 ต่อ/ext. 1150		

โทรสาร/Fax 0 2503 9868

โทรศัพท์/Tel 0 2504 0123 ต่อ/ext. 1149		

โทรสาร/Fax 0 2503 9868

โทรศัพท์/Tel 0 2504 0123 ต่อ/ext. 1826		

โทรสาร/Fax 0 2503 9793

โทรศัพท์/Tel 0 2504 0123 ต่อ/ext. 1675		

โทรสาร/Fax 0 2503 9387

โทรศัพท์/Tel 0 2504 0123 ต่อ/ext. 1023		

โทรสาร/Fax 0 2503 9387

โทรศัพท์/Tel 0 2504 0123 ต่อ/ext. 1662		

โทรสาร/Fax 0 2503 9414

โทรศัพท์/Tel 0 2504 0123 ต่อ/ext. 1875		

โทรสาร/Fax 0 2503 9414

โทรศัพท์/Tel 0 2504 0123 ต่อ/ext. 1799		

โทรสาร/Fax 0 2503 9796

โทรศัพท์/Tel 0 2504 0123 ต่อ/ext. 1730		

โทรสาร/Fax 0 2503 9408

โทรศัพท์/Tel 0 2504 0123 ต่อ/ext. 1871		

โทรสาร/Fax 0 2503 9411
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