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วิสัยทัศน์
VISION

พันธกิจ
MISSION

เป็นสถาบันที่เป็นเลิศ
ด้านวิชาการประปา

1. พัฒนาองค์ความรู้
ด้านวิชาการงานประปา
2. สร้างและพัฒนาบุคลากร
มืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ
3. สร้างและพัฒนานวัตกรรม
ด้านงานประปา เพื่อเพิ่ม
คุณค่าให้องค์กร

To be the excellent
waterworks institute

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

MESSAGE FROM
MWA GOVERNOR

สถาบันพัฒนาวิชาการประปา (M-WIT) เป็นหน่วยงานภายในการประปานครหลวง จัดตั้งขึ้นด้วย
มุ่งหวังเป็นกลไกหลักส�าคัญ ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของการประปานครหลวง และ
การพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ นวัตกรรม ขยายผลสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย
องค์ความรู้ ที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง สามารถเสริมสร้างผลส�าเร็จแก่องค์กรได้ในระยะยาว
การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีทพี่ ฒ
ั นาอย่างรวดเร็วยังผลให้ทกุ ภาคส่วนเรียนรูท้ จี่ ะปรับตัวแทนการ
ถูกแทนที่ หรือถูกทดแทนด้วยนวัตกรรมอื่น (Disruptive Innovation) และในขณะเดียวกันสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก็เป็นอุบัติการณ์ที่สั่นคลอนการพัฒนา
ต่าง ๆ ไปทัว่ โลก การสร้างการพัฒนาทีส่ มดุล จึงเป็นหลักคิดส�าคัญทีต่ อ้ งบูรณาการให้สอดคล้องกับรูปแบบ
ขององค์กรต่าง ๆ รวมถึงการประปานครหลวง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพัฒนาวิชาการประปาแห่งนี้
ความส�าเร็จจากผลงานต่าง ๆ ในรอบปีทผี่ า่ นมาของสถาบันพัฒนาวิชาการประปา สามารถเชือ่ มโยง
ยุทธศาสตร์การประปานครหลวงได้อย่างน่าชืน่ ชม นับตัง้ แต่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งศักยภาพบุคลากร
การสร้างกลไกการจัดการความรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนานวัตกรรมและการน�าไปใช้งาน
จริงอย่างต่อเนื่อง การถ่ายทอด และเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อพัฒนางานประปาในเครือข่ายต่าง ๆ รวมถึง
การสร้างการยอมรับในเวทีสากลทั้งระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งถือเป็นบริบทที่ต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป
ผมขอเป็นก�าลังใจในการพัฒนาสถาบันพัฒนาวิชาการประปา ก้าวสู่การเป็นกลไกที่เข้มแข็ง
และสามารถขยายผลสู่การเป็นสถาบันแห่งการเป็นผู้ให้ สร้างความเจริญแก่การประปานครหลวง
และงานประปาของประเทศชาติได้อย่างมั่นคง ยั่งยืนสืบไป

นายกวี อารีกุล
ผู้ว่าการการประปานครหลวง
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MWA Waterworks Institute of Thailand (M-WIT), a unit under Metropolitan Waterworks
Authority of Thailand (MWA), is established with the objective to develop human
resources and promote waterworks academic knowledge, research and innovation.
All is in order to continuously drive significant development to MWA with knowledgebased operation, resulting in long-term benefit to the organization
The leap of technology makes every agency have to adapt with or to be replaced
with disruptive innovation. At the same time, the unprecedented COVID-19 pandemic
poses a pressing challenge throughout the world. Therefore, the balanced development
is considered an essential concept for every organization’s operation, including MWA and,
especially, our M-WIT.
The notable success of M-WIT in the year 2020 is clearly aligned with the 5th MWA
State Enterprise Plan, with effective human resource development, concrete knowledge
management processes and actions, continuous and practical innovation development,
productive regional and international relation networking, including national and
international recognition building. These are all our important missions that must be
continue developing in the future.
Lastly, I would like to express my heartfelt gratitude to M-WIT. I strongly believe
that M-WIT is going to be a major key of MWA’s development and unswervingly become
an “Institute of Sharing”, creating sustainable future for MWA and also our society.

Mr. Kavee Areekul
MWA Governor
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สารจากผู้ช่วยผู้ว่าการ
(พัฒนาวิชาการประปา)

Message from
Assistant Governor (M-WIT)
ในปีที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาวิชาการประปาได้ริเริ่มน�าแนวคิด “F.A.R. (Fully Achieved
Ranger) ตั้ ง เป้ า ให้ ไ กล ไปให้ ถึ ง เพื่ อ สถาบั น พั ฒ นาวิ ช าการประปา” เข้ า มาเป็ น แนวทางใน
การด�าเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนสถาบัน ฯ ตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาวิชาการประปา
จัดการความรู้ และสร้างนวัตกรรมและสร้างคุณค่าต่อองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง และได้มกี ารด�าเนินการเพือ่ ตอบสนอง
ต่อความท้าทายที่สา� คัญในปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้งานบรรลุผลและประสบความส�าเร็จ
หนึง่ ในความท้าทายทีส่ า� คัญขององค์กร คือ สถานการณ์นา�้ เค็มรุกล�า้ น�า้ ดิบในคลองประปา ซึง่ ส่งผลต่อคุณภาพ
ของน�า้ ประปาของการประปานครหลวง และมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสเกิดมากขึ้นจาก Climate Change สถาบันฯ
มีบทบาทในการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหานีผ้ า่ นกระบวนการสร้างนวัตกรรมขององค์กร เกิดผลงาน
ที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหา เช่น Saltboard และ Anti Salinity Tool (ANSAT) ซึ่งทั้งสองผลงานนี้ถือเป็น
นวัตกรรมที่โดดเด่นและมีประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาน�า้ เค็มของการประปานครหลวง
นอกจากนี้ ความท้าทายส�าคัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อทุกหน่วยงานทัว่ โลกในปี 2563 ก็คอื การระบาดของโควิด-19
ซึ่งสถาบันฯ ได้ด�าเนินมาตรการป้องกันต่าง ๆ และปรับเปลี่ยนรูปแบบในการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรการ
เช่น การท�างานจากที่พักอาศัย (Work from Home) การรักษาระยะห่างและเครื่องมือป้องกันที่เหมาะสม การจัด
ฝึกอบรมออนไลน์ (Virtual Classroom Training) ให้กับพนักงานและประชาชน รวมถึงการให้ความรู้จากแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญผ่านทางออนไลน์ ท�าให้สามารถด�าเนินงานในทุกส่วนที่ส�าคัญได้บรรลุเป้าหมายโดยไม่มีการหยุดชะงัก
อีกทั้งยังตอบสนองต่อนโยบาย Digital MWA อีกด้วย
นอกจากการจัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์แล้ว ด้วยข้อจ�ากัดในการเดินทางไปต่างประเทศ อันเนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สถาบันฯ ได้ให้ความส�าคัญกับการจัด ‘Webinar’ ซึ่งเป็นการจัดสัมมนา
แบบออนไลน์กับหน่วยงานจากประเทศต่าง ๆ โดยสถาบันฯ ยังคงเล็งเห็นถึงความส�าคัญและประโยชน์ในการสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อขยายเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับสากล และน�าองค์ความรู้
และแนวปฏิบตั ทิ ดี่ มี าพัฒนาบุคลากร ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการท�างานของการประปานครหลวงให้มศี กั ยภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
แม้ในปีที่ผ่านมาจะมีความท้าทายมากมาย แต่พวกเราชาวสถาบันฯ ได้ร่วมมือร่วมใจในการจัดการต่อ
ความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสถาบันฯ ยังคงไม่หยุดยั้งในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การด�าเนินงานให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที และเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่ช่วยให้
การประปานครหลวงก้าวไปไกลมากยิ่งขึ้น

นางนิสภัสร์ วงศ์พัฒน์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา)
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In the past year, the MWA Waterworks Institute of Thailand (M-WIT) adapted a concept called
“FAR (Fully Achieved Ranger): to go far and reach the target for M-WIT” as a guideline for
action to implement the strategies on human resource development, academic
development, knowledge management, and innovation creation for the organization. It also
responded to various major challenges in the fiscal year 2020 in order to achieve results and
fulfillment.
One of the major challenges of MWA was the saltwater intrusion which affected water
quality of MWA and was likely to occur more frequently due to climate change. M-WIT has an
important role to encourage staff to solve this problem through innovations such as Saltboard
and Anti Salinity Tool (ANSAT). Both innovations were outstanding and effective to deal with
the salinity problem.
Another major challenge affecting all around the world in 2020 was the COVID-19
pandemic. M-WIT took various preventive measures such as: Working from home, Social Distancing,
and protective tools as well as organizing online training (Virtual Classroom Training) for both staff
and people, including online education from specialist doctors. These helped all of our important
units achieve the goal without interruption. It also responded to the Digital MWA policy as well.
In addition to providing online training due to the restrictions on traveling abroad because
of COVID-19, M-WIT has focused on organizing ‘Webinar’, an online seminar, with organizations
from different countries. We still see the importance and benefits of building cooperation with
foreign agencies to expand the network of knowledge exchange internationally and to bring
knowledge and good practices to develop personnel, products and work processes of MWA for
greater potential and efficiency.
Although in the past year many challenges occurred, we, M-WIT, strongly worked together
to manage these challenges effectively, and M-WIT continues to develop and increase
operational efficiency in order to respond to changes in a timely manner. And we are one small
part that helps MWA go even further.

Mrs. Nisapas Wongpat
Assistant Governor (M-WIT)
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ผังบริหารสถาบันพัฒนาวิชาการประปา
M-WIT ORGANIZATION CHART

ผู้ว่าการการประปานครหลวง
MWA Governor
คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
Sub-committee of Human Resource
Management and Development
ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10
MWA Expert Level 10

คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล
(Human Resource Committee)
คณะกรรมการเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
(KM Committee)
คณะท�างานด้านงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
(RDI Working Group)
สถาบันพัฒนาวิชาการประปา
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา)
MWA Waterworks Institute of Thailand
Assistant Governor (M-WIT)

กองบริการงานสถาบัน
Administrative Service Division

กองแผนยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ
Strategic Planing
& International Affairs Division

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Dept. of Human Resources
Development

ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา
Dept. of Waterworks Academic
Development

กองอบรมทักษะวิชาชีพ
Profession Skill Training Division

กองวิชาการประปา
Waterworks Academic Division

กองอบรมบริหารและการเลื่อนต�าแหน่ง
Management & Promotion Traning
Division

กองบริหารจัดการองค์ความรู้
Knowledge Management Division

กองอบรมกิจการพิเศษ
Special Affairs Training Division

กองนวัตกรรมและพัฒนา
Innovation and Development Division

MWA WATERWORKS INSTITUTE OF THAILAND
ANNUAL REPORT 2020
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ยุทธศาสตร์/นโยบายการด�าเนินงาน
ของสถาบันพัฒนาวิชาการประปา
STRATEGIES/POLICIES
FOR OPERATIONS OF M-WIT

การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ในช่วงปีงบประมาณ 2563-2564
สถาบันพัฒนาวิชาการประปา ยังคงด�าเนินการอย่างมุ่งมั่น
เพือ่ ก้าวสูก่ ารเป็น “สถาบันทีเ่ ป็นเลิศด้านวิชาการประปา” ตามวิสยั ทัศน์
โดยในปี 2563 ได้เริ่มน�าแนวทาง F.A.R. (Fully Achieved Rangers)
ในการพัฒนาตนและพัฒนางานสู่ความส�าเร็จและก้าวไกล

STRATEGIC IMPLEMENTATION DURING
THE FISCAL YEAR 2020-2021
M-WIT continues to operate with great determination
to become “The Excellent Waterworks Institute.” In 2020,
the F.A.R. (Fully Achieved Rangers) policy has been
introduced to develop personnel and work to achieve
success and advancement.

SMARTLY
WE ARE GOING
F.A.R.
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2022
TO BE EXCELLENT
M-WIT BY F.A.R.

Learning
Organization

Innovative
Organization

Smart HR

Smart School

บุคลากรมีศักยภาพและสมรรถนะ
สูง มีความรู้และทักษะในการ
ท�างานที่หลากหลาย (MultiSkill) มีทัศนคติที่ดีในการท�างาน
และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
ในยุคดิจิทัล สามารถขับเคลื่อน
องค์กรสู่ความส�าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์

เป็นสถาบันฝึกอบรมทักษะและ
รับรองมาตรฐานอาชีพ ด้านงาน
ประปาครบถ้วน ด้วยหลักสูตร
ที่มีคุณภาพ

เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ด้านงาน
ประปาที่เข้าถึงและใช้งานง่าย เพื่อ
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้ง
ระหว่างบุคลากรภายในและกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ส่งผล
ให้การด�าเนินงานด้านต่าง ๆ ของ
องค์กรดีขึ้น จนเกิดนวัตกรรม

เป็นศูนย์ส่งเสริม สนับสนุนการ
สร้างนวัตกรรมด้านงานประปา
ที่มีคุณค่าและขับเคลื่อนองค์กร
ด้วยระบบการจัดการนวัตกรรม
ที่มีประสิทธิภาพ

พัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะและทักษะที่หลากหลาย
วิทยาการสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล
เพื่อขับเคลื่อนองค์กร เน้นการ
ปฏิบัติจริง เพิ่มการเรียนรู้แบบ
Non-Classroom
และช่องทางดิจิทัล

• รับรองมาตรฐานอาชีพงาน
ประปาที่ ได้มาตรฐาน ทั้ง 8 อาชีพ
และหลักสูตรครบถ้วน
ตามทุกอาชีพและ Value Chain
มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
ในระดับประเทศ ด้วยรูปแบบ
ทันสมัย
• สร้างเครือข่ายพันธมิตร
ทางวิชาการ

• ระบบจัดการองค์ความรู้
ที่ทันสมัย
• การจัดการองค์ความรู้ ได้ครบ
ทุกกระบวนการงานประปา
และมีการเรียนรู้น�าไปใช้
ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
เพียงพอ
• สามารถค้นหา Good/Best
Practice และน�าไปขยายผล

มีการด�าเนินงานด้าน RDI
การพัฒนากระบวนการและ
รูปแบบการท�างาน รวมถึง
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีการ
สร้าง Ecosystem สร้างเครือ
ข่ายพันธมิตร ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ และการสร้าง
นวัตกรรมทั้งในแบบ Top Down
และ Bottom Up

Schooling

KM

RDI

Training

พัฒนา/สนับสนุน Infrastructure, Facilities, เทคโนโลยี การให้บริการ การสื่อสาร
การต่างประเทศ และกระบวนการจัดการเพื่อรองรับการด�าเนินงานทั้ง 4 ด้าน
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เน้นสื่อสารแบบ 2 ทาง
และการสร้างเครอข่าย
ความร่วมมือ

ก้าวทันโลกดิจทัล

F.A.R.
Fully
Achieved
Rangers

พัฒนาคน
พัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง

นโยบาย Fully Achieved Rangers (F.A.R.)
สถาบันพัฒนาวิชาการประปา มุ่งเน้นการพัฒนาตามแนวทาง
Fully Achieved Rangers (F.A.R) ที่ต่อยอดพัฒนาบุคลากรไปสู่
ความเชี่ยวชาญและมีความเป็นมืออาชีพ ในรูปแบบที่ทันสมัย โดยใช้
ระบบสารสนเทศ และช่องทางดิจทิ ลั การขยายผลเรือ่ งมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาการอย่างต่อเนื่อง พัฒนาหลักสูตรและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ เพือ่ สร้างหลักสูตรทีม่ มี าตรฐาน ทันสมัย และ
น�าวิชาการประปาที่มีมาตรฐานสู่สังคมต่อไป
นอกจากนั้น ในการส่งเสริมการเรียนรู้ มีการสร้างระบบนิเวศ
และวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ความคิดสร้างสรรค์
เพือ่ การพัฒนางานและสร้างนวัตกรรมทีส่ ร้างคุณค่าต่อองค์กร ส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

Circular
Economy

FULLY ACHIEVED RANGERS (F.A.R.)
POLICY
M-WIT places great emphasis on the development of
personnel to be proficient and professional in accordance
with the policy of Fully Achieve Rangers (F.A.R.) in a modern
format.
M-WIT uses information systems and digital channels,
continuously expands occupational standards and
academic qualifications, develops curriculum, and builds
academic alliances to create standardized and up-to-date
waterworks courses.
In addition to promoting learning, M-WIT also focuses
on building an ecosystem and knowledge-sharing culture
and applying ideas to enhance work and create valuable
innovations for the organization while fostering the
environment and the circular economy.
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PREPARE FOR
THE WORST
HOPE FOR THE BEST

ความท้าทายส�าคัญในปี 2563
KEY CHALLENGES
IN 2020

การแพร่ระบาดของ COVID-19

COVID-19 OUTBREAK

การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) ส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อประเทศไทย ซึง่ รวมถึงหน่วยงาน/องค์กรทัง้ ภาครัฐ เอกชน
และประชาชนทุกภาคส่วน ท�าให้หน่วยงาน/องค์กรต้องมีการปรับตัว
ครัง้ ใหญ่ การประปานครหลวงเผชิญกับความท้าทายส�าคัญนี้ เช่นเดียว
กับองค์กรอืน่ ๆ แต่ยงั คงต้องมีการด�าเนินงานเพือ่ ผลิตและส่งน�า้ ประปา
ทีส่ ะอาด มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานให้กบั ประชาชนอย่างต่อเนือ่ ง ตลอด
24 ชั่ ว โมง สถาบั น พั ฒ นาวิ ช าการประปาซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
การประปานครหลวง ทีข่ บั เคลือ่ นทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การพัฒนางาน และการสร้างนวัตกรรม ก็เช่นกันต้องมีกลยุทธ์และ
มาตรการเพื่อให้มีการด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
สูงสุดในทุกสถานการณ์

The coronavirus outbreak (COVID-19) has a huge impact
on Thailand and all agencies/organizations in the
government, private and public sectors causing everyone
to make major adjustments. Like many other organizations,
the Metropolitan Waterworks Authority (MWA) faces this
challenge but remains committed to produce and deliver
clean tap water that meets the quality standards to the
public continuously 24 hours a day. MWA Waterworks
Institute of Thailand (M-WIT), which is part of MWA that
drives human resource development, job development,
and innovation, must also have strategies and measures in
place to ensure continuity and efficiency in all situations.
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การรุ ก ล�้ า ของน�้ า เค็ ม เข้ า สู ่ ร ะบบน�้ า ดิ บ ของ THE INTRUSION OF SALTWATER INTO
การประปานครหลวง
MWA'S RAW WATER SYSTEM
ปัจจุบันปัญหาภัยแล้งในประเทศไทยทวีความรุนแรงมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น�้าที่กักเก็บในเขื่อนหลักมีปริมาณน้อยลง
โดยเฉพาะเขือ่ นฝัง่ ลุม่ น�า้ เจ้าพระยา ในบางครัง้ ไม่สามารถระบายน�า้ ให้
เพียงพอเพื่อผลักดันน�้าเค็ม ท�าให้น�้าเค็มรุกสูงถึงสถานีสูบน�้าดิบส�าแล
ส่งผลให้น�้าดิบที่ใช้สาหรับผลิตน�้าประปามีความเค็มสูงขึ้น ดังนั้น
การประปานครหลวงในฐานะหน่วยงานจัดหาและให้บริการน�า้ ประปา
ที่ได้มาตรฐานเพื่อการอุปโภคบริโภค จ�าเป็นต้องแก้ไขปัญหาอย่าง
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานบริหารจัดการน�า้ ของประเทศ แต่เนือ่ งจาก
ปั ญ หาภั ย แล้ ง เป็ น ภั ย ธรรมชาติ ที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ อี ก ทั้ ง
การประปานครหลวง มีข้อจ�ากัดด้านแหล่งน�้าดิบที่มีเพียง 2 แหล่ง
ซึ่งปัจจุบันไม่เชื่อมโยงถึงกันมากนัก และมีความต้องการใช้นา�้ ดิบจาก
ฝั่งลุ่มน�้าเจ้าพระยามากถึง 4.6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ท�าให้
ไม่สามารถหาแหล่งน�้าดิบใหม่ทดแทนได้โดยง่าย นอกจากนี้ระบบ
ผลิตน�้าประปาของการประปานครหลวง ได้รับการออกแบบตาม
มาตรฐานส�าหรับรองรับน�้าดิบผิวดินที่เป็นน�้าจืด จึงไม่สามารถก�าจัด
ความเค็มได้ ท�าให้การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมายังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ส่งผลกระทบให้ในบางช่วงเวลาน�้าประปามีค่าความเค็ม
สูงกว่าที่ การประปานครหลวงก�าหนด ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของผู้ใช้นา�้ และภาคอุตสาหกรรมได้

Nowadays, the drought problem in Thailand is
continuing to worsen which results in a decrease in the
amount of water retained in the main dams, especially the
dams on the Chao Phraya River Basin. Sometimes it is not
possible to drain enough water to push the saltwater. This
causes the saltwater to penetrate up to the raw water
pumping station, resulting in higher salinity of the raw water
used for producing tap water.
Therefore, MWA, as an agency responsible for
supplying and providing tap water for consumption, needs
to solve the problem in an integrated way with the country's
water management authorities. However, the drought is a
natural disaster that cannot be controlled and MWA has
limitations on raw water sources. Currently, there are only
two sources of raw water, which are not very much
connected; and there is a demand for raw water from the
Chao Phraya River Basin up to 4.6 million cubic meters per
day. This makes it difficult to find new sources of raw water.
In addition, the water supply system of MWA is
designed for supporting freshwater from surface water
sources, and therefore cannot effectively eliminate salinity.
As a result, at certain times, tap water has a higher salinity
than that specified by MWA. This may affect the health of
some water users and industrial sectors.
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ระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่ (SE-AM)
ในปี 2563 ได้มกี ารน�าระบบการประเมินผลรัฐวิสากิจใหม่มาใช้
โดยการรวมระบบประเมินผลของ ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ที่ใช้อยู่เดิม 2 ระบบ คือ ระบบการบริหารจัดการ
องค์กร และระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) มาบูรณาการ
ร่วมกันให้เหลือเป็น 1 ระบบ เรียกว่าระบบ State Enterprise
Assessment Model (SE-AM) โดยได้ ก� า หนดกรอบแนวทาง
การประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1) ส่วนผลลัพธ์ ประกอบด้วย การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์
และผลการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และ
2) ส่ ว น Core Business Enablers ซึ่ ง ในส่ ว นที่ 2) นี้
มีการปรับปรุงการประเมินผลที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพัฒนา
วิชาการประปาโดยตรง ได้แก่ ด้านการบริหารทุนมนุษย์ และด้านการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม ดังนั้นสถาบันพัฒนาวิชาการประปา
จึงได้มีการยกระดับและปรับปรุงกระบวนการท�างานให้สอดคล้องกับ
ระบบประเมินใหม่ซึ่งมีความเข้มข้นขึ้นเป็นอย่างมาก

STATE ENTERPRISE
ASSESSMENT MODEL (SE-AM)
In 2020, a new governmental assessment system has
been adopted by integrating two evaluation systems of the
State Enterprise Policy Office (SEPO), which are the Enterprise
Management System and the State Enterprise Performance
Appraisal (SEPA), into one system called the State Enterprise
Assessment Model (SE-AM). This new performance
assessment system can be divided into 2 parts.
1) The result section, which consists of the strategic
operation and performance of state enterprises.
2) The Core Business Enablers section, which has an
important revision related directly to M-WIT, specifically in
the areas of human capital management, and knowledge
management & innovation. Therefore, M-WIT has raised
and improved its work processes to be in line with the new
assessment system that is much more strenuous.

การจัดการน�า้ สูญเสีย
เป็นประเด็นส�าคัญและเป็นความท้าทายขององค์กรมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง เนือ่ งจาก การประปานครหลวงมีความยาวท่อจ่ายน�า้ รวมกว่า
37,000 กม. ในเขตพื้นที่เมืองหลวงซึ่งมีประชากรและการจราจร
ทีห่ นาแน่น มีการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่จา� นวนมาก เช่น รถไฟฟ้า
สายต่าง ๆ อาคารขนาดใหญ่ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่และ
สาธารณูปโภคอืน่ ๆ ซึง่ ต้องมีการติดต่อ ประสานงาน และร่วมรับผิดชอบ
ในพื้นที่ร่วมกัน ท�าให้เกิดความซับซ้อนและความยากในการบริหาร
จัดการน�า้ สูญเสีย ทัง้ ในด้านการเปลีย่ นท่อ การซ่อมท่อ และการส�ารวจ
หาท่อรั่ว

WATER LOSS MANAGEMENT
This has been an ongoing issue and a challenge for
the organization as MWA has a total pipeline length of over
37,000 km. In metropolitan areas with heavy populations
and traffic, many large-scale projects such as Skytrain lines
and large buildings, require coordination among multiple
authorities responsible for the area and the utilities. This
creates complexity and difficulty in water loss management
including pipe replacement, pipe repair, and pipe leakage
survey.
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ผลลัพธ์ที่สา� คัญ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ
ในปี 2563

DO
SOMETHING
GREAT

STAKEHOLDER
HIGHLIGHTS 2020

ผูบ้ ริหารและพนักงาน
MANAGEMENT AND EMPLOYEES
การพัฒนาความรู้และทักษะผ่านการอบรมแบบ DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE AND
Blended Classroom และ Virtual Classroom SKILLS THROUGH BLENDED AND VIRTUAL
CLASSROOMS FOR MANAGEMENT/
ส�าหรับกลุ่มผู้บริหาร/พนักงานกลุ่มต่าง ๆ
EMPLOYEES.
ในปี ง บประมาณ 2563 สถาบั น พั ฒ นาวิ ช าการประปา
โดยฝ่ า ยพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล (ฝพบ.) ได้ พั ฒ นาบุ ค ลากรของ
การประปานครหลวง ผ่านการฝึกอบรมรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร รวมถึงการให้ทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น 357 หลักสูตร
โดยมีรูปแบบการจัดหลักสูตร ดังนี้
1. ฝึกอบรมในชั้นเรียน (Classroom Training) ร้อยละ 79
2. ฝึกอบรมทางออนไลน์ (Online Training) ร้อยละ 16
3. ฝึกอบรมแบบผสมผสาน (Blended Training) ร้อยละ 5
ซึ่งมีการปรับมาใช้รูปแบบออนไลน์และผสมผสานเพิ่มมากขึ้น
จากที่ผ่านมา เพื่อสอดคล้องกับแนวทาง นโยบายการด�าเนินงาน และ
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้สมัยใหม่

During the fiscal year 2020, the Human Resources
Development Department, M-WIT, developed MWA
personnel through various training courses both inside and
outside the organization, including scholarships, for a total
of 357 courses. The course format is as follows.
1. Classroom Training - 79%
2. Online Training - 16%
3. Blended Training - 5%
The training has been gearing toward more online and
blended formats to align with the organization’s operating
policy and to foster a modern learning environment.
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งานสัปดาห์วิชาการการประปานครหลวง 2563 MWA ACADEMIC FEST 2020 (ONLINE)
(แบบ Online)
M-WIT hosted an annual MWA Academic Fest. For the
การประปานครหลวง โดยสถาบันพัฒนาวิชาการประปา จัดงาน
สัปดาห์วิชาการเป็นประจ�าทุกปี และในปี 2563 เป็นครั้งแรกที่มี
การจั ด งานแบบออนไลน์ ใ นชื่ อ MWA Academic Fest 2020
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-24 สิงหาคม 2563 ซึ่งในงานประกอบด้วย
•

งานสั ม มนาวิ ช าการออนไลน์ ใ นหั ว ข้ อ การบ่ ม เพาะ
นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าให้กับองค์กร

•

งานประกวดผลงานนวัตกรรม พัฒนากระบวนงาน และ
การจัดการความรู้รอบสุดท้าย (Pitching)

โดยมี ก ารใช้ โ ปรแกรมส� า หรั บ Online Conference ใน
การสัมมนา น�าเสนอผลงาน/สัมภาษณ์ และมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง
ช่องทาง Facebook Live

first time in 2020, the MWA Academic Fest 2020 was held
in an online format from 17-24 August 2020, with the event
consisting of:
• Webinars on the topic Incubation of innovations
that create value for the organization.
• Innovation contest, process improvements, and
knowledge management (pitching)
The event used an online conference
application for seminars, presentations/
interviews, and broadcasted via Facebook Live.

การส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรภายใต้ MOU
ที่ประปาโอซาก้า

EMPLOYEE TRAINING UNDER MOU
AT OSAKA WATER SUPPLY AUTHORITY

การประปานครหลวง โดยสถาบั น พั ฒ นาวิ ช าการประปา
ได้ จั ด ส่ ง พนั ก งานจ� า นวน 4 คนเพื่ อ เดิ น ทางไปฝึ ก อบรมหั ว ข้ อ
Risk Management on Water Quality Management ณ การประปา
เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม-8 พฤศจิกายน
2562 เป็นการศึกษาตั้งแต่แหล่งน�้าดิบ กระบวนการผลิตน�้า การสูบส่งสูบจ่ายน�้า การตรวจสอบคุณภาพน�้า การบริหารความเสี่ยง และ
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของการประปา

M-WIT sent 4 employees to attend Risk Management
on Water Quality Management training at Osaka Water
Supply Authority, Japan from October 28 to November 8,
2019. The training covered raw water sources, water production processes, water distribution, water quality monitoring,
risk management, and waterworks business continuity
management.
The training was conducted under the memorandum
of understanding with Japan Waterworks, which had been
discussed since 2017.

ทั้งนี้ การจัดฝึกอบรมดังกล่าวเป็นไปตามโครงการความร่วมมือ
กับการประปาของประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ ได้มกี ารหารือระหว่างหน่วยงานไว้
ตั้งแต่ปี 2560
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ลูกค้า/ประชาชน
CUSTOMERS/PUBLIC
ส่งมอบความรู้จากงานอบรมช่างประปาออนไลน์
สถาบันพัฒนาวิชาการประปา จัดหลักสูตรช่างประปามืออาชีพ
เป็นหลักสูตรส�าหรับบุคคลทัว่ ไป เพือ่ เป็นการเพิม่ พูนทักษะงานประปา
เพิม่ รายได้ ลดรายจ่าย ในสภาวะการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19
โดยเป็นรูปแบบการจัดอบรมออนไลน์ผ่าน Group Facebook Live
เป็ น เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ เทคนิ ค การส� า รวจหาท่ อ รั่ ว ภายในบ้ า น มี ทั้ ง
ภาคบรรยายและการสาธิตการปฏิบัติ และกรณีศึกษาเกี่ยวกับท่อรั่ว
ภายในบ้าน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-24 มิถุนายน 2563

KNOWLEDGE SHARING ON ONLINE
PLUMBER TRAINING
M-WIT organized a professional plumber training
course for the general public to build plumbing skills,
increase income, and reduce expenses during the COVID-19
pandemic. The event offered online training through LIVE
Facebook Group on techniques for exploring pipe leakage
in the house, including lectures, demonstrations, and case
studies on pipe leakage in the house. The event was held
from 10-24 June 2020.

หลักสูตรช่างประปา
ในโครงการสิงห์อาสาสร้างอาชีพ
การประปานครหลวง กับ บริษทั บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด ในนาม
กลุ่มสิงห์อาสา ได้ร่วมจัดหลักสูตรผ่านโครงการสิงห์อาสาสร้างอาชีพ
เพื่อฝึกทักษะ สร้างอาชีพ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดโควิด-19 ตลอดจนผูท้ มี่ คี วามสนใจในหลักสูตร “ช่างประปา”
เพือ่ เพิม่ พูนทักษะวิชาชีพให้แก่ผเู้ รียน สามารถน�าไปต่อยอดสร้างรายได้
ในการดูแลครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่าง
องค์กรผ่านการท�ากิจกรรมช่วยเหลือสังคมร่วมกัน จัดอบรมไประหว่าง
วันที่ 7-9 ตุลาคม 2563 ที่การประปานครหลวง โดยคณะวิทยากร
บรรยายและปฏิบัติเป็นผู้เชี่ยวชาญจากทางการประปานครหลวง
หลักสูตรการอบรมประกอบไปด้วยภาคทฤษฎี 2 รายวิชา 6 ชั่วโมง
ฝึกภาคปฏิบัติ 2 รายวิชา 6 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง และมี
การเดินทางไปศึกษาดูงานในวันสุดท้ายของการฝึกอบรม ณ โรงงาน
สูบน�้าส�าแล และเชียงราก จังหวัดปทุมธานี ในการฝึกอบรมครั้งนี้
มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 39 คน โดยทุกคนผ่านการฝึกอบรมและ
ได้รับวุฒิบัตร

PLUMBER TRAINING COURSES BY
SINGHA VOLUNTEER CAREER BUILDING
PROJECT
MWA and Boon Rawd Brewery Co., Ltd., under the
name of Singha Asa Group, organized a training course
through the Singha Volunteer Career Building Project to
develop skills and create careers for people affected by the
COVID-19 pandemic, and for those interested in the plumber
course to enhance professional skills and generate
additional income for the family. This event was
a collaboration between the two organizations to provide
public services through joint activities. The training was held
at MWA between 7-9 October 2020 and led by experts and
speakers from MWA. The training course consisted of
2 theoretical courses for 6 hours, 2 practical training
courses for 6 hours--a total of 12 hours, and a study visit
on the last day of the training at Sam Lae and Chiang Rak
water pumping stations in Pathum Thani Province. A total
of 39 people attended the training, all of whom were trained
and awarded certificates.
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นวัตกรรมจากการประปานครหลวง
ที่ส่งผลต่อประชาชน

MWA INNOVATIONS
FOR THE PEOPLE

สถาบันพัฒนาวิชาการประปา ส่งเสริมการพัฒนางาน สร้างงาน
วิจัย และพัฒนาผ่านกระบวนการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร และ
ผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมจากหน่วยงานในด้านต่าง ๆ โดย
นวัตกรรมส�าคัญที่ส่งผลต่อประชาชนและการให้บริการประชาชน
ในปี 2563 ที่สา� คัญ ได้แก่

M-WIT promotes work improvement, researchcreation, and improvement through corporate innovation
development processes while driving innovation
development across the organization. Key innovations in
2020 for citizens are as follows:

นวัตกรรมเพื่อจัดการปัญหา
และความท้าทายด้านน�้าเค็ม
การประปานครหลวง (กปน.) เป็ น หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
น�้าประปาโดยมีพื้นที่บริการรวม 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยแบ่งพื้นที่บริการเป็นสองฝั่ง คือ พื้นที่
ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น�้าเจ้าพระยา โดยฝั่งตะวันตก
มีแหล่งน�้าดิบคือแม่น�้าแม่กลอง ซึ่งไม่ประสบปัญหาน�้าเค็มรุกล�้า
ส�าหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกใช้แม่น�้าเจ้าพระยาเป็นแหล่งน�้าดิบ ซึ่งมีจุด
รับน�า้ อยูท่ ี่ ต.ส�าแล อ.เมืองฯ จ.ปทุมธานี มีระยะทาง 96 กิโลเมตรจาก
อ่าวไทย โดยจะพบปัญหาน�า้ เค็มรุกล�า้ ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม
ของปี ส่งผลให้น�้าประปามีค่าความน�าไฟฟ้าสูงกว่าปกติ (ปกติมีค่า
อยู่ในช่วง 200-400 µs/cm) ซึ่งความรุนแรงจะขึ้นอยู่กับปริมาณน�้า
ในเขื่อนที่สามารถน�ามาผลักดันน�้าทะเลได้
ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติภยั แล้งรุนแรง
มากที่สุดในรอบ 50 ปี น�้าประปามีค่าความน�าไฟฟ้าสูงเป็นระยะ
เวลานาน (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2557) ประกอบกับกระบวนการ
ผลิตน�า้ ประปาของการประปานครหลวง ไม่สามารถก�าจัดความเค็มได้
จึ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ผู ้ ใ ช้ น�้ า ในวงกว้ า ง ผู ้ ใ ช้ น้� า เริ่ ม รั บ รู ้ ร สชาติ
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงของน�้ า ประปา นอกจากนั้ น ยั ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจท่องเที่ยว สถานศึกษา โรงพยาบาล เช่น
อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมฟอกขาว อุตสาหกรรมชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยฟอกไต และเครื่องมือแพทย์ ฯลฯ ระบบผลิต
น�้าประปาที่สามารถก�าจัดความเค็มได้ต้องใช้งบประมาณสูงและ
ระยะเวลาก่อสร้างนาน ไม่ทันต่อการแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้น�้าได้
และในปัจจุบันปัญหาภัยแล้งในประเทศไทย มีแนวโน้มที่จะทวี
ความรุนแรงมากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ การประปานครหลวง มีโครงการ
และแนวทางที่ก�าลังด�าเนินงานเพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าวอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการพัฒนานวัตกรรม โดยมีผลงานที่โดดเด่น ได้แก่

INNOVATION TO TACKLE SALTWATER
PROBLEMS AND CHALLENGES
The Metropolitan Waterworks Authority (MWA) is
a waterworks agency with service areas in 3 provinces:
Bangkok, Nonthaburi, and Samut Prakan. The service area
is divided into two sides, the east side and the west side of
the Chao Phraya River. The west side has the Mae Klong
River as a raw water source, and there is no problem with
saltwater intrusion. The east side has the Chao Phraya
River as a raw water source and the water receiving point
in Sam Lae Subdistrict, Muang District, Pathum Thani
Province, 96 kilometers from the Gulf of Thailand. The east
side encounters a saltwater intrusion problem during
January-May of the year, resulting in higher conductivity in
tap water (normal range is 200-400 µs/cm). The severity
depends on the amount of water in the dam that can be
used to push the seawater.
In 2014, Thailand experienced the worst drought in
50 years, with prolonged high-conductivity water (JanuaryJune 2014), and the water production process of the MWA
was unable to eliminate the salinity, therefore affecting
a wide range of water users. Water users began to notice
a change in the taste of tap water. Many industries were
affected, such as tourism, education, hospital, textile,
bleaching, electronic components, dialysis units, medical
equipment, and etc. A waterworks production system
capable of eliminating salinity requires a high budget and
a long construction period, which would be too late to
solve the problems for water users.
At the present time, the drought problem in Thailand
is likely to continue to intensify. MWA has projects and
approaches that are currently being implemented to deal
with these problems sustainably, including the development
of key innovations such as:
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รู้สู้เค็ม (ANTI SALINITY TOOL: ANSAT)
การประปานครหลวง โดยฝ่ายทรัพยากรน�้าและสิ่งแวดล้อม
ได้ พั ฒ นานวั ต กรรมสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาน�้ า ประปาเค็ ม
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวจ�าเป็นต้อง
บูรณาการข้อมูลหลายด้านทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั จากหน่วยงานภายใน
และภายนอก เช่น ข้อมูลที่ได้จากเครื่องวัดความเค็ม ระดับน�้า และ
อัตราการไหล ข้อมูลการพยากรณ์ระดับน�า้ ข้อมูลอัตราการสูบน�า้ ดิบ
ฯลฯ เพื่อจัดท�าแบบจ�าลองคาดการณ์ค่าความเค็มในแม่น�้าเจ้าพระยา
บริเวณสถานีสูบน�้าดิบส�าแลแบบอัตโนมัติล่วงหน้า 1-3 วัน โดยใช้
เครื่องมือ LSTM (Long short-term Memory) ส�าหรับวางแผน
บริหารจัดการสูบน�้าดิบที่มีค่าความเค็มเหมาะสมเข้าสู่คลองประปา
ฝั่งตะวันออก ซึ่งผลการด�าเนินงานเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา
สามารถเลี่ ย งน�้ า ดิ บ ที่ มี ป ริ ม าณความเค็ ม ระดั บ ต�่ า กว่ า 30 กรั ม /
ลิตร×นาที ได้ 100% ส่วนน�า้ ดิบทีม่ ปี ริมาณความเค็มระดับสูงสามารถ
เลี่ยงปริมาณความเค็มได้ประมาณ 40-70% ของปริมาณความเค็ม
ในแม่น�้าเจ้าพระยาหน้าสถานีสูบน�้าดิบส�าแล โดยความสามารถใน
การเลีย่ งความเค็มขึน้ อยูก่ บั ปริมาณความเค็มและรูปแบบการสูบน�า้ ดิบ
ทีส่ ถานีสบู น�า้ ดิบส�าแล แต่อย่างไรก็ตามการปรับรูปแบบการสูบน�า้ ดิบ
ที่สถานีสูบน�้าดิบส�าแลจะส่งผลกระทบต่อระดับน�้าในคลองประปา
ฝั่งตะวันออก ซึ่งสามารถขึ้นลงได้เพียง 30-40 เซนติเมตรเท่านั้น
ดั ง นั้ น การบริ ห ารจั ด การสู บ น�้ า ดิ บ ควรระมั ด ระวั ง ค่ า ระดั บ น�้ า ใน
คลองประปาฝั่งตะวันออกให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมตลอดเวลาด้วย

ANTI SALINITY TOOL (ANSAT)
The Department of Water Resources and Environment
Development, MWA, has developed innovative invention
to tackle the problem of salty tap water. The development
of such innovation requires integrating
A variety of past and present information from internal
and external agencies, such as data obtained from salinity
meters, water levels, flow rates, water level forecast,
raw water pumping rate, and etc., to create an automatic
predictive model of salinity in the Chao Phraya River at the
Sam Lae raw water pumping station 1-3 days in advance.
The LSTM (Long short-term memory) tool is then used to
plan and manage the pumping of raw water with suitable
salinity to the eastern waterworks canal.
During March 2020 performance, 100% of raw water
with salinity content below 30 g/l × min could be avoided.
For raw water with high salinity content, approximately
40-70% of the sanity content could be avoided. The ability
to avoid salinity depends on the amount of salinity and the
pattern of raw water pumping at the Sam Lae raw water
pumping station. However, adjusting the pumping pattern
of raw water at the pumping station will affect the water
level in the eastern waterworks canal, which can only go
up and down between 30-40 centimeters. Therefore, the
management of raw water pumping should
ensure that the water level in the eastern
waterworks canal is within the control criteria
at all the time.
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SALT BOARD
ฝ่ายคุณภาพน�้าได้จัดท�านวัตกรรม Salt Board บอกคุณภาพ
หรือตารางคาดการณ์คา่ ความน�าไฟฟ้าของน�า้ ประปาขึน้ เพือ่ แจ้งเตือน
ค่าความน�าไฟฟ้ากรณีค่าความน�าไฟฟ้าน�้าประปาสูง ท�าให้ผู้ใช้น�้า
สามารถบริหารจัดการการใช้นา�้ ของตนเอง สามารถบรรเทาผลกระทบ
ต่อผู้ใช้นา�้ ในภาคส่วนต่าง ๆ ได้
Salt Board บอกคุณภาพ เป็นนวัตกรรมใหม่ของการประปา
นครหลวง เพื่อคาดการณ์ค่าความเค็มในรูปของค่าความน�าไฟฟ้า
น�า้ ประปาล่วงหน้า แบ่งตามพืน้ ทีบ่ ริการเป็นรายชัว่ โมงและแสดงระดับ
ความรุนแรงของค่าความน�าไฟฟ้าเป็นแถบสี ให้เข้าใจง่ายและสะดวก
ต่อการใช้งาน ผู้ใช้น�้าสามารถส�ารองน�้าไว้ใช้ในช่วงเวลาที่ค่าความน�า
ไฟฟ้าอยูใ่ นช่วงทีต่ อ้ งการได้และหลีกเลีย่ งการใช้นา�้ ประปาในช่วงทีค่ า่
ความน�าไฟฟ้าสูง นอกจากนีย้ งั มีการแปลงค่าเป็นค่าคลอไรด์แล้วสร้าง
เป็นแผนที่และแผนภูมิคาดการณ์คลอไรด์ (Chloride) เพื่อให้ผู้ใช้นา�้
สามารถวางแผนส�ารองน�้าที่มีค่าคลอไรด์ต�่ากว่า 250 mg/L ไว้ใช้
บริโภคได้ Salt Board บอกคุณภาพ เผยแพร่ผ่านทางช่องทาง Social
Media ทั้งเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ line@ ภายใต้ชื่อ MWAThailand
กลุ่มไลน์ผู้ใช้น�้ารายใหญ่ และทางเว็บไซต์การประปานครหลวง
จากการใช้ Salt Board บอกคุณภาพ ท�าให้ผใู้ ช้นา�้ ทราบค่าความ
น�าไฟฟ้าของน�า้ ประปาล่วงหน้าในแต่ละวัน ส่งผลให้สามารถบริหาร
จัดการการใช้น�้าประปาของตนเองในแต่ละวันได้ ลดความเสี่ยงต่อ
สุขภาพของผูใ้ ช้นา�้ กลุม่ เปราะบางทีบ่ ริโภคน�า้ ประปา ลดความเสียหาย
ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมถึงลดข้อ
ร้องเรียนและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้น�้าในทุกภาคส่วน สร้าง
ความโปร่งใสน่าเชือ่ ถือให้กบั การประปานครหลวง ตามค่านิยมองค์กร
“มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคม ด้วยความโปร่งใส ใส่ใจ
คุณภาพ”

SALT BOARD
The Water Quality Department has created an innovation
called Salt Board that predicts the electrical conductivity
of tap water and alerts users in the event of high conductivity
so that users can manage their own water usage and reduce
the impact on water users in various sectors.
Salt Board is a new MWA innovation that predicts
salinity in terms of electrical conductivity in tap water. It is
divided by service area on an hourly basis and shows the
conductivity intensity in colored bands for easy understanding
and ease of use. Water users can reserve water for use when
conductivity is within an acceptable range and avoid using
tap water during high conductivity periods. It also provides
chloride values and generates a chloride prediction map
and chart so water users can plan to reserve water for
consumption when chloride values are below 250 mg/L.
Salt Board information is available on social media channels,
including Facebook, Twitter, Line @MWAThailand, and the
MWA website.
Using the Salt Board, water users know the conductivity
of their tap water in advance of each day so that they can
manage their daily water consumption. It also reduces the
health risks of vulnerable users consuming tap water, lessens
the damage in various small and large industries, and
reduces user complaints while creating satisfaction and
confidence in MWA in accordance with the organization
values “Strive to develop oneself and work to serve others
with transparency, care, and quality.”
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นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท�างาน
เพื่อมั่นใจในการให้บริการลูกค้าด้วยน�า้ ประปา
ที่มีคุณภาพ
CAMERA INTELLIGENCE ALERT (CIA)
ระบบจัดการการตรวจจับวัตถุด้วยปัญญาประดิษฐ์
การประปานครหลวงมีแผนเพิม่ ปริมาณการปรับปรุงเปลีย่ นท่อ
ประปาใหม่ทเี่ สือ่ มสภาพและหมดอายุการใช้งานปีละ 1,000 กิโลเมตร
ภายใต้โครงการ “MWA change for better” โครงการดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณน�้าสูญเสียในระบบจ่ายน�้าขององค์กร
ให้บรรลุเป้าหมาย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มแรงดันในระบบท่อประปา
ยกระดับการให้บริการประชาชน ดังนัน้ เพือ่ ให้งานปรับปรุงท่อประปา
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจ�าเป็นต้องมี
การตรวจสอบและควบคุมการวางท่อประปาให้มีมาตรฐาน แต่ด้วย
บุคลากร/ผู้ควบคุมงาน ของส�านักงานประปาสาขามีปริมาณที่จ�ากัด
จ�าเป็นต้องน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถติดตามการ
ควบคุมงานได้ทั่วถึง การน�าระบบกล้องวงจรปิดที่สามารถประยุกต์ใช้
กับงานภาคสนาม มาช่วยในการติดตามการท�างาน จะช่วยให้ผคู้ วบคุม
งานสามารถตรวจสอบและควบคุมการวางท่อประปาได้อย่างทัว่ ถึงและ
มีมาตรฐาน นอกเหนือจากการควบคุมงานวางท่อให้มมี าตรฐานเป็นไป
ตามหลักวิศวกรรมแล้ว การป้องกันการปนเปื้อนระหว่างการวางท่อ
ประปาก็เป็นสิ่งส�าคัญ ดังนั้นจึงควรควบคุมงานวางท่อประปาให้เป็น
ไปตามหลั ก น�้ า ประปาปลอดภั ย (Water safety plan: WSP)
ซึ่งโครงการนี้ได้เริ่มน�าเทคโนโลยี AI มาพัฒนากระบวนการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อตรวจจับการปิด-เปิดฝาท่อประปา โดยอาศัยกระบวนการ
ของ Big Data ในการสร้าง AI เพื่อท�าการวิเคราะห์ในรูปแบบ Deep
Learning จากภาพถ่ายงานก่อสร้างวางท่อประปาเพื่อน�ามาจัดท�า
โมเดลทางคณิตศาสตร์ดว้ ยวิธกี าร Convolutional Neural Network
- CNN หรือ โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันมาช่วยตรวจจับ
และแจ้งเตือน กรณีที่พบงานก่อสร้างวางท่อไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
เนื่ อ งจากท่ อ ประปาใหม่ ไ ม่ ถู ก ปิ ด ฝาท่ อ ตามมาตรฐานน�้ า ประปา
ปลอดภัย ซึ่งจะเป็นอีกก้าวส�าคัญในการน�าเทคโนโลยี AI มาช่วย
ในการควบคุมงานก่อสร้างของการประปานครหลวง และในอนาคต
อันใกล้สามารถน�าเทคโนโลยี AI มาใช้ในการตรวจสอบสิง่ แปลกปลอม
ในร่ อ งท่ อ ความลึ ก /ความกว้ า งร่ อ งท่ อ และช่ า งประกอบท่ อ มี
ใบอนุญาตที่ถูกต้องหรือไม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้งานวางท่อ
ได้มาตรฐานของงานก่อสร้างและจ่ายน�้าสะอาดบริการประชาชน

INNOVATION TO OPTIMIZE THE WORK
PROCESS TO PROVIDE CUSTOMERS
WITH QUALITY TAP WATER
CAMERA INTELLIGENCE ALERT (CIA)
MWA plans to increase the amount of renovation and
replacement of worn-out and expired pipes by 1,000
kilometers per year under the “MWA change for better”
project. The project aims to achieve the water loss
reduction goal of the organization, increase the pressure in
the plumbing system, and raise the customer service level.
Therefore, for the plumbing improvement work to be
achieved according to the intended objectives, construction
supervisors are required to inspect and control the standard
of plumbing installation. However, with a limited number
of personnel/supervisors available at the branch offices,
it is necessary to bring in technology to help track and
control. The use of CCTV systems in the fieldwork to
monitor the operation will help the supervisor to inspect
and control the plumbing installation thoroughly in
accordance with the standards.
In addition to controlling the plumbing installation
according to engineering standards, contamination
prevention during plumbing installations is also important
and should be regulated in accordance with the Water
Safety Plan (WSP). This project has brought in AI technology
to develop a data analysis process to detect the closing
and opening of plumbing cover by utilizing the process of
Big Data to build AI to perform deep learning analysis from
plumbing construction photos to create a mathematical
model using Convolutional Neural Network (CNN) method
to detect and alert when the pipeline construction is not
compliant because the new plumbing is not covered by
the plumbing cover according to the WSP standard.
The introduction of AI technology to help control the
construction work of MWA is an important step. Soon,
AI technology can be used to monitor foreign bodies in pipe
grooves, the depth/width of pipe grooves, and whether the
technician has an appropriate license. The objective is to
ensure that plumbing installation meets the construction
standards and provides clean water for the public.
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วารีกุญชร
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ "วารีกุญชร" สามารถวัดค่าความลึก
ของคลอง ความขุ่น และความน�าไฟฟ้าได้ เมื่อทดสอบการท�างานใน
คลองประปาของการประปานครหลวง สามารถวัดค่าความลึกของ
คลองได้ใกล้เคียงกับเครือ่ งมือทีก่ ารประปานครหลวง ใช้งานอยู่ ถือว่า
เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ต่อการด�าเนินงานบริหารจัดการน�้าดิบ
เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังสามารถตรวจวัดคุณภาพน�า้ เบื้องต้นเพิ่มเติม
ได้อีกด้วย
กล่าวโดยสรุป คือ "วารีกุญชร" ถือได้ว่าเป็น นวัตกรรม
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ ต อบโจทย์ อ งค์ ก ร ในการก้ า วสู ่ ก ารเป็ น องค์ ก ร
แห่ ง นวั ต กรรม (Innovation Organization) และยกระดั บ
ขี ด ความสามารถให้ ก ารประปานครหลวง ก้ า วสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ
ตามแผนวิสาหกิจการประปานครหลวง ฉบับที่ 5 ต่อไป
WAREE KUNCHORN
Innovative invention "Waree Kunchorn" can measure
the depth of the canal, turbidity, and conductivity. When
testing the instrument at the waterworks canal, the instrument was able to measure the depth of the canal as close
to the instrument used by MWA. This is a very useful invention for raw water management operations. The instrument can also be used for additional basic water quality
measurements.
In short, "Waree Kunchorn" is an innovative invention
that answers the goal of the organization in becoming an
innovation organization and also enhances the capabilities
of MWA toward excellence according to the 5th MWA State
Enterprise Plan

ผลงานวิจัยและพัฒนายานใต้นา�้ ไร้คนขับ (UUV)
เพื่อตรวจสอบการแตกรั่วของท่อประธาน
ยานใต้ น�้ า ไร้ ค นขั บ (UUV) ภายใต้ ชื่ อ "ชาญสมร" เป็ น
ความร่วมมือวิจัยและพัฒนา ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กับการประปานครหลวง
โดยมี ผศ. ดร.รามิล เกศวรกุล อาจารย์ประจ�าภาควิชา วิศวกรรม
การผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ภายใต้ระยะ
เวลาด�าเนินการ 1 ปี เพื่อใช้ตรวจสอบการแตกรั่วของท่อประปา
ได้ส�าเร็จ และเข้าถึงจุดที่ต้องการส�ารวจได้จริง ช่วยแก้ปัญหา
การสูญเสียน�า้ อีกทัง้ ยังช่วยลดระยะเวลา และลดความเสีย่ งอันตราย
จากการใช้ก�าลังคนในการลงพื้นที่เข้าตรวจสอบภายในท่อ
RESEARCH AND DEVELOPMENT
OF THE UNMANNED UNDERWATER VEHICLE
(UUV) TO INVESTIGATE MAIN PIPE LEAKS
Unmanned Submarine Vehicle (UUV) under the
name "Charn Samorn" is a research and development
collaboration between King Mongkut's University of
Technology North Bangkok (KMUTT) and MWA, with
Asst. Prof. Ramil Kesvarakul, Ph.D. from the Department
of Manufacturing Engineering as a project leader. Within
a year of operation, the UUV was able to successfully
detect pipe leakage and proceeded to the survey point
to solve water loss while reducing time and the risk of
danger from the use of human inspection within the
pipeline.
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Stakeholders ภายนอกอื่น ๆ
OTHER EXTERNAL STAKEHOLDERS
ให้ความรู้ในงานประปาต่อบุคคลและหน่วยงานภายนอก
ในปีงบประมาณ 2563 สถาบันพัฒนาวิชาการประปา โดยฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา ได้จัดฝึกอบรมให้กับบุคคล/
หน่วยงานภายนอก จ�านวน 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักสูตรการจัดอบรมสัญจร ส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานราชการ
และภาคเอกชน จ�านวน 2 ครั้ง
ล�าดับ

ชื่อหลักสูตร

สถานที่

จ�านวน

1

ระบบ วบ ั น ั ะ ปกร
า
นงานประปา ันสง
ะป บั
รน 2563 วัน 2 22 พ จกายน 2562

ชยงราย

55

2

การ วบ งานก สรางวาง ประปา ะ
การ รวจส บ วบ
าพนํา รน 2563
วัน 2 3 กรา 2563

สรา ร าน

6

หลักสูตรงานประปาส�าหรับผู้รับจ้าง (OUTSOURCE)
หลักสูตรที่จัดอบรมงานบริการของพนักงาน OUTSOURCE
(ลูกจ้าง การประปานครหลวง/ลูกจ้างบริษัทตัวแทนการประปานครหลวง/ผู้รับจ้าง) จ�านวน 3 ครั้ง
ล�าดับ

ชื่อหลักสูตร

สถานที่

จ�านวน

1

การพัฒนา า ร านงานก สรางวาง ประปา
บร าร ะว วกร รน
2563
วัน 2 3 า 2562

นย ก บร ก าง
การประปาน ร วง

5

า ร าน าชพชางสํารวจ า รัว พน าน
รน 2563
วัน 2 3 นา 2563

นย ก บร ก าง
การประปาน ร วง

5

า ร าน าชพชางสํารวจ า รัว พน าน
รน 2 2563
วัน
นา 2563

นย ก บร ก าง
การประปาน ร วง

2
3
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WATERWORKS TRAINING FOR EXTERNAL PERSONNEL/AGENCIES.
In the fiscal year 2020, the Waterworks Academic Development Department, M-WIT, organized 5 training courses for
external personnel/agencies. Details are as follows:

TRAINING COURSES FOR LOCAL GOVERNMENT ORGANIZATIONS,
GOVERNMENT AGENCIES, AND PRIVATE SECTORS - 2 COURSES
SEQUENCE

COURSE NAME

THE LOCATION

1

# OF PARTICIPANTS
55

2 22

2 2

2

2
2 3

6

22

22

WATERWORKS TRAINING FOR OUTSOURCED PERSONNEL
TRAINING FOR OUTSOURCED EMPLOYEES
(MWA TEMP EMPLOYEES/MWA AGENT’S EMPLOYEES/CONTRACTORS) - 3 COURSES
SEQUENCE

COURSE NAME

THE LOCATION

1

# OF PARTICIPANTS
5

2 3
2
23

22

2
22

3
22

22
22 2

5

25

26
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การเผยแพร่ความรู้ผ่าน KM Portal
ในส่วนของ Stakeholder Site
การประปานครหลวง มีการเผยแพร่ความรู้ผ่านทางระบบ KM
Portal ส�าหรับทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งในส่วนภายนอก
องค์กร มีการสร้างเป็นเว็บเพจองค์ความรู้ที่น่าสนใจส�าหรับผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย (Stakeholder Site) ซึ่ ง เผยแพร่ ค วามรู ้ ที่ ส� า คั ญ ของ
การประปานครหลวง ไปยัง Stakeholder กลุ่มต่าง ๆ

DISSEMINATION OF KNOWLEDGE
THROUGH KM PORTAL IN
THE STAKEHOLDER SITE
MWA disseminates information through the KM portal
both inside and outside the organization. For those outside
the organization, a stakeholder site has been created with
important MWA information for various stakeholders.
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หน่วยงานต่างประเทศ
FOREIGN AGENCIES
การร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุม
เชิงปฏิบัติการด้านคุณภาพน�้าร่วมกับ
องค์การอนามัยโลก
การประปานครหลวง ร่ ว มเป็ น เจ้ า ภาพในการประชุ ม เชิ ง
ปฏิ บั ติ ก าร หั ว ข้ อ Water Quality Surveillance ในวั น ที่ 6
พฤศจิกายน 2562 ซึ่งจัดขึน้ ณ ห้องประชุมปิยราษฎร์ ส�านักงานใหญ่
การประปานครหลวง และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บูรณาการคุณภาพน�า้
ฝ่ายคุณภาพน�้า โดยผู้เข้าร่วมการประชุมมาจากหลากหลายประเทศ
เช่น บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย อินโดนีเซีย เมียนมา มัลดีฟส์ เนปาล
ศรีลังกา ติมอร์-เลสเต และไทย
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการด�าเนินงานร่วมกัน
ระหว่าง การประปานครหลวง และ องค์การอนามัยโลก ภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (World Health Organization, South East Asia
Regional Office : WHO SEARO) เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการเฝ้าระวังคุณภาพน�้า และระบบการตรวจ
ประเมิน Water Safety Plan (WSP)

CO-HOSTING A WATER QUALITY
WORKSHOP WITH THE WORLD HEALTH
ORGANIZATION
MWA co-hosted a Water Quality Surveillance workshop
on November 6, 2019, at Piyarat Meeting Room,
Metropolitan Waterworks Authority Headquarters, and
a study tour at the Water Quality Integration Center, Water
Quality Division. Participants came from various countries
such as Bangladesh, Bhutan, India, Indonesia, Myanmar,
Maldives, Nepal, Sri Lanka, Timor-Leste, and Thailand.
This workshop was joint collaboration between MWA
and the World Health Organization, South-East Asia
Regional Office (WHO SEARO) to exchange ideas and
experiences on water quality surveillance and water safety
plan (WSP) assessment system.
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การแชร์ความรู้ให้กับพันธมิตร/หน่วยงานประปา
ต่างประเทศใน Webinar เวทีที่สา� คัญ ได้แก่
WWCF, IWA Water Loss Specialist Group
Webinar
การประปานครหลวง ได้ มี โ อกาสเข้ า ร่ ว มและน� า เสนอใน
Webinar ระดับนานาชาติ ได้แก่

WORLD WATER CITIES FORUM
(WWCF) 2020
นางนิสภัสร์ วงศ์พัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา)
ร่วมด้วย นายวชิรวิทย์ โพธิว์ จิ ติ ร ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การ (แหล่งน�า้ และคุณภาพน�า้ )
นายสมศักดิ์ ปัสนานนท์ ผูอ้ า� นวยการฝ่ายทรัพยากรน�า้ และสิง่ แวดล้อม
(ฝนส.) พร้อมทีมงานเข้าร่วมการสัมมนาในงาน “World Water Cities
Forum (WWCF) 2020” ซึ่งเป็นเวทีระดับสากลที่เปิดให้หน่วยงาน
ส่งหัวข้อประเด็นความท้าทายด้านน�า้ (Water Challenges) ของเมือง
เพื่อเป็นหัวข้อในการสัมมนา แลกเปลี่ยน และร่วมหาแนวทางการ
แก้ปัญหา (Solution) ซึ่งในปีนี้จัดงานในรูปแบบ Virtual Forum
ผ่านทาง Online โดยผูท้ ไี่ ด้รบั คัดเลือกจะต้องเข้าร่วมงานเพือ่ น�าเสนอ
ผลงาน และหารือแนวทางแก้ไขปัญหาทีน่ า� เสนอเชิงลึกกับผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านน�้าจากประเทศอื่น ๆ ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2563
เวลา 14.00-16.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
ในปีนี้ มีหวั ข้อทีไ่ ด้รบั เลือก 2 หัวข้อ คือ 1. “Building a futureoriented concept WWTP and exploring the sustainable
development of wastewater treatment” จากเมือง Yixing จาก
ประเทศจีน และ 2. “Tool & methods to increase the saltwater
solution efficiency in the water supply of MWA” จาก
การประปานครหลวง ซึง่ เป็นวิธกี ารจัดการกับปัญหาน�า้ เค็มรุกล�า้ และ
กระทบกับคุณภาพน�า้ ดิบของการประปานครหลวง โดยมี นายสมศักดิ์
ปัสนานนท์ ผอ.ฝนส. เป็นผู้แทนน�าเสนอ

KNOWLEDGE SHARING WITH FOREIGN
WATERWORKS ALLIES/AGENCIES
AT WWCF AND IWA WATER LOSS
SPECIALIST GROUP WEBINAR
MWA had the opportunity to participate and present
in international webinars as follows:

WORLD WATER CITIES FORUM
(WWCF) 2020
Mrs. Nisapas Wongpat, Assistant Governor; Mr. Washirawit
Powichit, Assistant Governor; Mr.Somsak Passananon (Director
of Water Resourses and Environment Development), and
their team attended the “World Water Cities Forum (WWCF)
2020”, an international forum that allowed agencies to
submit urban water challenges as topics for a seminar to
exchange ideas and find solutions. This year’s event took
place in a form of a virtual forum, where selected candidates
were required to present and participated in in-depth
discussions to find solutions with water experts from other
countries between 22-23 September 2020 from 2:00 PM-4:30
PM (Thailand time).
This year, two topics were selected: 1. “Building
a future-oriented concept WWTP and exploring the
sustainable development of wastewater treatment” from
Yixing, China, and 2. “Tool & methods to increase the
saltwater solution efficiency in the water supply of MWA,”
presented by Mr.Somsak Passananon (Director of Water
Resourses and Environment Development).
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WEBINAR ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านน�า้ สูญเสียของ
IWA (IWA WATER LOSS SPECIALIST GROUP)

IWA WATER LOSS SPECIALIST
GROUP WEBINAR

เมื่ อ วั น ที่ 11 มิ ถุ น ายน 2563 การประปานครหลวง โดย
นายวสันต์ แหทรงศิริ ผูอ้ า� นวยการกองปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีสารสนเทศ
น�้าสูญเสีย ฝ่ายบริหารจัดการน�้าสูญเสีย เป็นวิทยากรในการบรรยาย
ให้ความรู้ในหัวข้อ “Water Loss Management in Bangkok - a Big
& Sleepless Metropolis” ให้กับ Webinar ของ IWA Water Loss
Specialist Group ซึ่งการจัดบรรยายครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แบ่งปันประสบการณ์ ในการจัดการน�้าสูญเสียในเมืองหลวงอย่าง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่ได้ชื่อว่าไม่มีวันหลับ โดยใช้
เทคโนโลยีในการท�างานและวิธีการต่าง ๆ เช่น การใช้ดาวเทียม
การแชร์ประสบการณ์ส�ารวจท่อรั่วของ Attack Team ฯลฯ

On June 11, 2020, MWA by Mr. Wason Haesongsiri,
Director of Water Loss Information Technology Operation
Division, Water Loss Management Department, gave a lecture
on the topic “Water Loss Management in Bangkok - a Big &
Sleepless Metropolis” via a Webinar for the IWA Water Loss
Specialist Group. This lecture is an exchange of knowledge
and sharing experience in managing water loss in Bangkok
through the use of technologies and various methods such
as satellite use, and also to share experiences of pipe
surveys from the Attack teams.
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ผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติงานประจ�าปี และพันธกิจ
ANNUAL PERFORMANCE
PER OPERATION STRATEGY
AND MISSION STATEMENT

การสร้างและพัฒนาบุคลากรสู่
ความเป็นเลิศด้านวิชาการประปา
(Training)
ในปี 2563 สถาบันพัฒนาวิชาการประปา โดยฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้พฒ
ั นาบุคลากรของการประปานครหลวง ผ่านการ
ฝึกอบรมรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการให้
ทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น 357 หลักสูตร ซึ่งเป็นการจัดฝึกอบรมภายใน
องค์กร 173 หลักสูตร และจัดฝึกอบรมภายนอกองค์กร 184 หลักสูตร

CREATE AND DEVELOP PERSONNEL
TO BECOME EXCELLENT
IN WATERWORKS (TRAINING)

In 2020, the Department of Human Resources
Development (M-WIT) developed MWA’s staff through
various trainings both inside and outside the organization
including scholarship funding for a total of 357 courses: 173
in-house training courses and 184 public training courses.

WE’VE DONE
THIS FAR SO FAR
TO BE F.A.R.
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หลักสูตรฝึกอบรมภายใน

IN-HOUSE TRAINING

หลักสูตร

จ�านวน

านการบร ารจั การ การ พ ส รรถนะ ัก
ะการ บร พ การ นระ ับ
านว วกรร วชาชพประปา ะ
ั ก ส รพ
น ชน
สบ
ํา นงสํา ั

น ย

ั ก ส รสํ า รั บ
3

หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
จ�านวน
าส รการประปา

6

สราง วา ัน ง ง

1

ย าส ร 2 ยกระ บั
ง กรส วา ปน
ย

วา สา ารถ

2

าส ร 3 สราง สถยร าพ ะ
วา นั ง งระบบประปา

2

6
1
2

2

3

2
2

2

1

ั ก ส ร น จํ า ป น
การประปาน ร วง

1

5

5

35

ย

าส ร
น ย จ ั

ักส ร พ การพัฒนา บร าร านการ ก
บร ายน ก ัง น ะ างประ
รวม

COURSES

ย าส ร สง สร วา สั พัน
ก สวน สวน สย

กั ส ร านการพัฒนา

การ

3

TOTAL

PUBLIC TRAINING

หลักสูตร

ย าส ร
ง กร

5

5

รวม

ักส ร พ สนับสนนย
น ร วง

COURSES

นการ ก า

35
5

5
TOTAL
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หลักสูตรส�าคัญทีต่ อบสนองต่อยุทธศาสตร์และความท้าทายของ
องค์กร ได้แก่

Key courses in response to organizational strategies
and challenges:

1. หลักสูตรด้านการบริหารจัดการน�า้ สูญเสีย

WATER LOSS MANAGEMENT COURSES

กองอบรมทักษะวิชาชีพ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านลดน�้าสูญเสีย การออกแบบท่อจ่ายน�้าและ
การควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปา ได้จดั ฝึกอบรมด้านลดน�า้ สูญเสีย
ในปีงบประมาณ 2563 โดยแบ่งตามหมวดหมู่เนื้อหาหลักสูตร 4 กลุ่ม
ดังนี้

During the fiscal year 2020, the Professional Skills
Training Division, Human Resource Development
Department, together with representatives from water loss
management, water distribution pipeline design, and
pipeline construction control, organized training and
development courses in water loss reduction, which were
divided into the 4 main groups as follows:

กลุ่มที่ 1: ความรู้เกี่ยวกับการลดน�า้ สูญเสีย
เชิงเทคนิค (A1-A3)
หลักสูตร ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการลดน�้าสูญเสีย
และการส�ารวจหาท่อรั่วขั้นพื้นฐาน (A1)
ด�าเนินการจัดฝึกอบรมรูปแบบ Classroom โดยมีวิทยากร
ภายในเป็นผู้บรรยาย จ�านวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม และ วันที่
3 สิงหาคม 2563 ณ อาคาร 30 ปี ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มีพนักงานจากส�านักงานประปาสาขาทุกสาขา และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เข้ารับการอบรม ดังนี้ รุ่นที่ 1 จ�านวน 35 คน รุ่นที่ 2 จ�านวน 21 คน
วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความรู้ขั้นพื้นฐานของการลดน�้าสูญเสีย สามารถน�าไปประยุกต์ใช้
ในภารกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการลดน�า้ สูญเสียทัว่ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุม่ เป้าหมาย : พนักงานจากส�านักงานประปาสาขาทีย่ งั ไม่เคย
ได้รับการอบรม ฝ่ายมาตรวัดน�้า (ฝมน.) ฝ่ายสนับสนุนงานบริการ
(ฝสบ.) และฝ่ายบริหารจัดการน�้าสูญเสีย (ฝจส.)
การประเมิน : ระดับ 2 (ประเมินความพึงพอใจ และท�าข้อสอบ
Pre-Post Test)

GROUP 1: KNOWLEDGE OF WATER LOSS
MANAGEMENT TECHNIQUE (A1 - A3)
FUNDAMENTALS OF WATER LOSS MANAGEMENT
AND PIPELINE LEAK DETECTION COURSE (A1)
M-WIT organized classroom training with internal
speakers for 2 batches on July 30 and August 3, 2020, at
the 30th year building, Human Resources Development
Department, with participants from all MWA branch Offices
and other related divisions. Batch 1 had 35 participants.
Batch 2 had 21 participants.
The aim was to provide employees with basic
knowledge and understanding of water loss management
and to apply knowledge towards tasks related to basic
water loss management.
Targets: Untrained staff from the branch office of the
Water Meter division, Service Support Division, and Water
Loss Management Division.
Satisfaction assessment: Level 2 (assessment based
on Pre- and Post-tests)
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หลักสูตร เทคนิคการส�ารวจหาท่อรั่วขั้นสูง (A2)
ด�าเนินการจัดฝึกอบรมรูปแบบ Classroom โดยมีวิทยากร
ภายในเป็นผู้บรรยาย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ อาคาร 30 ปี
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีพนักงานส�านักงานประปาสาขาทุกสาขา
เข้ารับการอบรม จ�านวน 33 คน
วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในการ
ส�ารวจหาท่อรั่วขั้นสูง และสามารถเลือกใช้เครื่องมือ หรือเทคโนโลยี
ส�ารวจหาท่อรั่วที่ทันสมัยได้
กลุ่มเป้าหมาย : วิศวกร นักบริหารงานช่าง และช่างระดับ
หัวหน้าชุดงานของสาขา (ส่วนปฏิบัติการลดน�้าสูญเสีย (สปน.))
การประเมิน : ระดับ 2 (ประเมินความพึงพอใจ และท�าข้อสอบ
Pre-Post Test) ส�ารวจหาท่อรั่วขั้นสูง และสามารถเลือกใช้เครื่องมือ
หรือเทคโนโลยีส�ารวจหาท่อรั่วที่ทันสมัยได้
ADVANCED PIPE LEAK DETECTION COURSE (A2)
M-WIT organized a classroom training with internal
speakers on August 7, 2020, at the 30th year building, Human
Resources Development Department, with 33 participants
from all MWA branch office.
The aim was to provide employees with advanced
pipe leak detection knowledge and the ability to use
modern detection tools or technology for pipe leakage.
Targets: Engineers, Technical Administrative Officer,
and chief technicians of the branch office (Water Loss
Reduction Division)
Satisfaction assessment: Level 2 (assessment based
on Pre and Post-tests).

หลักสูตร การบริหารจัดการน�า้ สูญเสียขั้นสูง (A3)
ด�าเนินการจัดฝึกอบรมรูปแบบ Classroom โดยมีวิทยากร
ภายในเป็นผู้บรรยาย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ อาคาร 30 ปี ชัน้ 2 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีพนักงานส�านักงาน
ประปาสาขาทุกสาขา เข้ารับการอบรม จ�านวน 39 คน
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ พ นั ก งานมี ค วามรู ้ แ ละความเข้ า ใจใน
การบริหารจัดการน�า้ สูญเสียในพื้นที่ และความรู้เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการน�า้ สูญเสีย
กลุ่มเป้าหมาย : วิศวกร ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญ (Key Man)
ของส่วน และหัวหน้าส่วน สปน. ของแต่ละสาขา
การประเมิน : ระดับ 3 (ประเมินความพึงพอใจ ,ท�าข้อสอบ Pre
- Post Test และประเมินระดับพฤติกรรมโดยให้ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้อบรมประเมินตนเองหลังจากฝึกอบรมแล้ว)
ADVANCED WATER LOSS MANAGEMENT
COURSE (A3)
M-WIT organized a classroom training with internal
speakers on August 11, 2020, from 9:00 AM to 4:00 PM at
the 30th year building, Human Resources Development
Department, with 39 participants from all MWA branch
offices.
The aim was to provide employees with knowledge
and understanding of local water loss management and
in-depth knowledge of water loss management.
Targets: Principal engineers (Keymen) of the division
and the chiefs of the Water Loss Operation Section of each
branch.
Satisfaction assessment: Level 3 (assessment based
on Pre- and Post-tests, Chief performance evaluation, and
self-assessment after the training).
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กลุ่มที่ 2: การลดน�า้ สูญเสียเชิงธุรกิจ
(APPARENT LOSSES) (B1)
หลักสูตร การลดน�้าสูญเสีย (APPARENT LOSS)
เนื่องจากมาตรวัดน�้าคลาดเคลื่อน (B1)
ด�าเนินการจัดฝึกอบรมรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom
โดยมีวิทยากรภายในเป็นผู้บรรยาย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
มีพนักงานส�านักงานประปาสาขาทุกสาขา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ารับการอบรม จ�านวน 154 คน
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
น�้าสูญเสีย (Apparent Losses) กับมาตรวัดน�้าและเทคโนโลยีมาตร
วั ด น�้ า ที่ ก ารประปานครหลวง ใช้ ง านในปั จ จุ บั น และที่ จ ะใช้ ง าน
ในอนาคต เช่น Electronics Meter, Smart Meter และระบบอ่านมาตร
อัตโนมัติ (AMR) รวมถึงการเลือกชนิดและขนาดมาตรให้เหมาะสม
กลุ ่ ม เป้ า หมาย : พนั ก งานส� า นั ก งานประปาสาขา ฝมน.
กองปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศน�้าสูญเสีย (กทส.ฝจส.) และ
ส่วนบริการข้อมูล กองบริการประชาชน (สบข.กบช.ฝปก.)
การประเมิน : ระดับ 2 (ประเมินความพึงพอใจ และท�าข้อสอบ
Pre-Post Test)

GROUP 2: APPARENT LOSSES (B1)
APPARENT LOSS DUE TO WATER METER
INACCURACY COURSE (B1)
M-WIT organized an online training class via Zoom
with internal speakers on July 17, 2020, with 157 participants
from all MWA branch offices and other related divisions.
The aim was to provide staff with knowledge of the
correlation between apparent losses, water meters, and
water meter technology currently in use by MWA and that
would be used in the future, such as Electronic Water
Meter, Smart Meter and Automatic Meter Reading (AMR),
as well as choosing the appropriate meter type and size.
Targets: MWA branch Office employees (water meters
division), the Water Loss Information Technology Operation
Division, and the Public Service Division.
Satisfaction assessment: Level 2 (assessment based
on Pre- and Post-tests).
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กลุ่มที่ 3: การออกแบบก่อสร้างวางท่อ
และกระบวนการซ่อมท่อเพื่อลดน�า้ สูญเสีย (C1-C3)
หลักสูตร การควบคุมงานและบริหารสัญญาจ้างงาน
ก่อสร้างวางท่อ/ปรับปรุงท่อเพื่อลดน�า้ สูญเสีย (C1)
ด�าเนินการจัดฝึกอบรมรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom
โดยมีวิทยากรภายในเป็นผู้บรรยาย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563
มีพนักงานส�านักงานประปาสาขาทุกสาขา เข้ารับการอบรม จ�านวน
53 คน
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความสามารถ ในการ
ควบคุมงานก่อสร้างวางท่อเพื่อลดน�้าสูญเสีย มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคู่มือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 และถ่ายทอดเทคนิค
การควบคุมงานก่อสร้างให้กับผู้ควบคุมงาน
กลุ่มเป้าหมาย พนักงานส�านักงานประปาสาขาที่ปฏิบัติหน้าที่
ควบคุมงานก่อสร้างวางท่อ
การประเมิน ระดับ 2 (ประเมินความพึงพอใจ และท�าข้อสอบ
Pre-Post Test)

GROUP 3: PIPE DESIGN, CONSTRUCTION,
AND REPAIR TO REDUCE WATER LOSS
(C1-C3)
CONTROL AND MANAGEMENT OF CONSTRUCTION CONTRACTS FOR PIPELINE CONSTRUCTION AND REPAIR TO REDUCE WATER LOSS
COURSE (C1)
M-WIT organized an online training via Zoom with
internal speakers on June 26, 2020, with 53 participants
from all MWA branches and other related divisions.
The aim is to provide participants with the knowledge
and ability to oversee pipe construction works to reduce
water loss, have knowledge and understanding of the
Construction Supervision Manual 2019, and can transfer
construction control techniques to pipe-related supervisors.
Targets: MWA branch office employees, who are
responsible for pipe construction supervision
Satisfaction assessment: Level 2 (assessment based
on Pre- and post-tests).
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กลุ่มที่ 4: การจัดการสารสนเทศ
ในงานลดน�า้ สูญเสีย(D1 - D5)

GROUP 4: INFORMATION MANAGEMENT
IN WATER LOSS REDUCTION (D1 - D5)

หลักสูตร ระบบสารสนเทศในงานลดน�้าสูญเสีย (D1)
ด�าเนินการจัดฝึกอบรมรูปแบบ Blended ผสมระหว่าง การเรียน
e-Learning จากคลิปวิดโี อทีว่ างให้ใน Line Group และเรียน Online
ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีวทิ ยากรภายในเป็นผูจ้ ดั ท�าคลิปวิดโี อและ
บรรยาย ซึ่งเรียน e-Learning ระหว่างวันที่ 9-19 กรกฎาคม 2563
และเรี ย น Online เมื่ อ วั น ที่ 20 กรกฎาคม 2563 มี พ นั ก งาน
ส�านักงานประปาสาขาทุกสาขา เข้ารับการอบรม จ�านวน 37 คน
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความเข้าใจ ให้ผู้อบรม
ในด้านการบริหารจัดการกิจกรรมภาคสนาม งานจัดการน�้าสูญเสีย
ด้วยระบบ WLMA เพือ่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากระบบ WLMA GIS และ
CIS การน�าไปประยุกต์ใช้งานและลงบันทึกงานในระบบได้ และสามารถ
ตัง้ ก�าหนดค่าเฝ้าระวังในแต่ละพืน้ ที่ DMA ทีเ่ หมาะสม เพือ่ ใช้ Monitor
ด้านลดน�้าสูญเสีย
กลุ่มเป้าหมายพนักงานต�าแหน่ง วิศวกร 3-5, นักบริหารงาน
3-5 ในหน่วยงาน สปน. และ ส่วนซ่อมบ�ารุงระบบท่อและโยธา (สซท.)
การประเมิน ระดับ 2 (ประเมินความพึงพอใจ และท�าข้อสอบ
Pre-Post Test)

INFORMATION SYSTEM IN WATER LOSS
REDUCTION COURSES (D1)
M-WIT organized a blended course between e-Learning
video clips via LINE app group and the online sessions via
Zoom, with internal speakers’ recorded video clips and
prepared content. The e-Learning sessions ran from July
9-19, 2020, and the Zoom sessions started on July 20, 2020,
with 37 participants from all MWA branches attending the
training.
The aim was to increase participants’ knowledge and
understanding of work field related activities for water loss
management with WLMA system, which was used in data
analysis in WLMA, GIS & CIS systems for application and to
log work in the system and to set up appropriate surveillance values in each DMA to monitor non-revenue water.
Targets: Engineers level 3-5, Administrative officers
level 3-5 from water loss management division, and pipe
system maintenance and civil division.
Satisfaction assessment: Level 2 (assessment based
on Pre- and Post-tests).
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หลักสูตรการพัฒนาด้านแผนน�้าประปา
ปลอดภัย WSP

WATER SAFETY PLAN
TRAINING COURSE (WSP)

สถาบันพัฒนาวิชาการประปา โดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ได้จัดอบรมหลักสูตรการเฝ้าระวังแนวคลองส่งน�้า การทบทวนแผน
น�า้ ประปาปลอดภัย (Workshop) นอกจากนัน้ ยังได้พฒ
ั นา e-Learning
เรื่อง WSP เพื่อสร้างการรับรู้แก่พนักงานทั้งองค์กร

The Division of Professional Skills Training, Department
of Human Resource Development, organized a training
workshop on raw water canal surveillance and water
safety plan review, and developed an e-Learning on WSP
to build knowledge for all MWA staff across the organization.

หลักสูตรด้านดิจิทัลของบุคลากร
เพื่อมุ่งสู่ Wisdom MWA

DIGITAL TRAINING COURSES
FOR WISDOM MWA

หลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล รุ่นที่ 2
(DATA SCIENTIST BOOTCAMP 2)
เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรูแ้ ละทักษะความเข้าใจ ด้านเทคโนโลยี
Big Data สามารถต่อยอดความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
ตลอดจนมีมมุ มองในการน�าความรูแ้ ละทักษะไปใช้ให้เกิดประโยชน์และ
น�าผลที่ได้รับไปปรับใช้เป็นระบบงานภายในองค์กรให้ใช้ได้จริง โดยมี
รูปแบบการเรียนรู้แบบ Blended ได้แก่ รูปแบบ E-learning ระหว่าง
วันที่ 8-29 กุมภาพันธ์ 2563 และรูปแบบ Online บรรยายผ่าน
โปรแกรม Zoom และฝึกปฏิบตั ใิ นห้องคอมพิวเตอร์ ส�าหรับผูเ้ ข้าอบรม
ที่ผ่านการสอบคัดเลือก จ�านวน 30 คน ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม22 กรกฎาคม 2563

DATA SCIENCE BOOTCAMP 2
The aim was to provide participants with knowledge
and understanding of Big Data technology, ability to
expand and adapt their Big data analytics knowledge for
implementation in organization systems. This was a
blended training course with e-Learning sessions from 8-29
February 2020, and online sessions via Zoom and practice
sessions in the computer room from March 2 to July 22,
2020, for 30 participants who passed the qualifying exam.
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หลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านธุรกิจ
อัจฉริยะรุ่นที่ 2 (BUSINESS INTELLIGENCE
ANALYST BOOTCAMP)
เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดของ Business Intelligence
Analytic และเข้าใจหลักการและกระบวนการวิเคราะห์ รวมถึงการน�า
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหน่วยงานและการบริการของการประปา
นครหลวงโดยมีรูปแบบการเรียนรู้แบบ Blended ในรูปแบบบรรยาย
และฝึกปฏิบตั ใิ นห้องคอมพิวเตอร์ และรูปแบบ Virtual ผ่านโปรแกรม
Zoom ที่จัดอบรม ส�าหรับผู้เข้าอบรมที่ผ่านการสอบคัดเลือก จ�านวน
29 คน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน-28 สิงหาคม 2563
หลักสูตร “DATA ENGINEER BOOTCAMP”
เพื่ อ ให้ ผู ้ เ ข้ า อบรมมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การ
กระบวนการ การวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ Data Engineer ในองค์กร
และสนับสนุนการท�างานของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนักวิเคราะห์
ข้อมูลของการประปานครหลวง โดยมีรปู แบบการเรียนรูแ้ บบ Blended
ในรูปแบบบรรยายและฝึกปฏิบัติในห้องคอมพิวเตอร์ และรูปแบบ
Virtual ผ่านโปรแกรม Zoom ส�าหรับผู้เข้าอบรมที่ผ่านการสอบ
คัดเลือก จ�านวน 14 คน ระหว่างวันที่ 23 มกราคม-3 กันยายน 2563
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรส�าคัญทีต่ อบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์และความท้าทายขององค์กร
1. หลักสูตรด้านลดน�้าสูญเสีย คะแนนเฉลี่ย 4.37
2. หลักสูตรด้าน Water Safety Plan คะแนนเฉลี่ย 4.50
3. หลักสูตรด้าน Digital MWA คะแนนเฉลี่ย 4.30

BUSINESS INTELLIGENCE ANALYST BOOTCAMP
The aim was to enable participants to understand the
concepts of Business Intelligence Analytic, the principles
and processes of analysis, and to apply them to develop
works and services of MWA. This was a blended training
course with lecture and practice sessions in the computer
rooms and virtual session via Zoom application for 29
participants who passed the qualifying exam between
1 June-28 August 2022.
DATA ENGINEER BOOTCAMP
The aim was to provide participants with knowledge
and understanding of principles, processes, analysis, and
applications of data engineering in the organization and
support the work of data scientists and data analysts of
MWA. This was a blended training course with lecture and
practice sessions in the computer rooms and virtual sessions
via Zoom application for 14 participants who passed the
qualifying exam between 23 January - 3 September 2020.
Satisfaction assessment scores on courses in response
to organizational strategies and challenges
1. Water Loss Management - 4.37
2. Water Safety Plans (WSPs) - 4.50
3. Digital MWA - 4.30
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หลักสูตรการพัฒนาผู้นา� (Leadership)

LEADERSHIP COURSES

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการสืบทอดต�าแหน่งงานส�าคัญเชิงยุทธศาสตร์
(STRATEGIC SUCCESSION PLAN FOR KEY
POSITION)

STRATEGIC SUCCESSION PLAN
FOR KEY POSITION

หลักสูตร “EXECUTIVE COACHING” ส�าหรับผู้บริหาร
ที่เข้าร่วมโครงการฯ (รุ่นที่ 1)
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการและเทียบเท่า
จ�านวน 11 คน
ในปี 2563 ฝพบ. ได้กา� หนดแนวทางการพัฒนาผู้บริหารที่เข้า
ร่วมโครงการฯ (รุ่นที่ 1) โดยได้จัดอบรมหลักสูตรการโค้ชรายบุคคล
(Executive Coaching) ให้แก่ผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการและเทียบ
เท่าจ�านวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นการด�าเนินการต่อเนื่องจากที่เคยพัฒนา
ในปี 2561 โดยจะพัฒนาต่อเนื่องในส่วนที่ยังคงเป็น Development
Area และพัฒนาเพื่อเสริมจุดแข็งเพิ่มเติมต่อไป
การพัฒนาผู้บริหารด้วยวิธีการ Executive Coaching จะ
เป็นการโค้ชแบบรายบุคคล โดยโค้ชทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะจาก DDI
โดยด�าเนินการในระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่มิถุนายน-กันยายน 2563
จะโค้ชทั้งหมดจ�านวน 5 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมงครึ่ง/ท่าน โดยรูปแบบ
การพัฒนาในปีนี้จะมีความแตกต่างจากที่ผ่านมา เนื่องจากมีการใช้
เทคนิคการพัฒนาแบบ Pressure Point Coaching ซึ่งก�าหนดให้
ผู้บริหารแต่ละท่านประเมินตนเองร่วมกับโค้ช เพื่อพิจารณาคัดเลือก
ประเด็นที่เป็นปัจจัยฉุดรั้งหรือหลุมพรางที่ส่งผลให้การพัฒนาที่ผ่าน
มายังไม่บรรลุผลตามที่คาดหวัง (The 4 Forces of Executive
Pressure) และจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพือ่ ปิด Gap จากนัน้
โค้ชจะน�าแผน IDP ของผู้บริหารฯ ไปหารือกับท่านผู้ว่าการ ซึ่งเป็น
ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงและมีหน้าทีเ่ ป็น Internal Mentor ของผูบ้ ริหาร
ทัง้ 4 ท่าน และจะด�าเนินการโค้ชตามแนวทางการพัฒนาตามแผน IDP
ที่ก�าหนด เมื่อกระบวนการ Executive Coaching สิ้นสุด จะมีการ
รายงานสรุปผลลัพธ์การพัฒนาผูบ้ ริหารฯ ตามแผน IDP ของแต่ละท่าน
ให้ทา่ นผูว้ า่ การทราบ ซึง่ จากผลการพัฒนาผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ
พบว่า สามารถด�าเนินการพัฒนาตามแผน IDP ของแต่ละท่านได้แล้ว
เสร็จตามที่ก�าหนด ส�าหรับประเด็นการพัฒนาอื่น ๆ ทั้งในส่วนของ
จุดแข็งและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมที่ยังคงเหลืออยู่นั้น จะด�าเนินการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของ
ผู้บริหารระดับสูงต่อไป

EXECUTIVE COACHING COURSE (BATCH 1)
Target: Assistant governors and equivalent level,
11 participants
During the fiscal year 2020, the Human Resource
Development Department set guidelines for the
development of the executives (batch 1) by providing
individual coaching sessions (Executive Coaching) to 4
assistant governor-level executives and equivalent. This
was a continuing development from 2018 to increase
competency in the development areas and to further
strengths in other areas.
The development process for executive coaching
contains one-on-one coaching sessions with specialized
coaches from Development Dimensions International, Inc.
(DDI) for a duration of 4 months from June to September
2020, a total of 5 sessions, 1.5 hours per session.
This year's development process differed from the
past in that it used the pressure point coaching techniques,
which required each executive to assess themselves in
conjunction with the coaches to determine traction factors
or pitfalls that hindered their development to achieve the
expected outcomes (The 4 Forces of Executive Pressure),
then created an individual development plan (IDP) to close
the gap. Next, the coaches brought the IDPs to discuss with
the MWA governor, who was a direct supervisor and had
the duty as an internal mentor for the 4 executives,
and started coaching per IDP. When the executive
coaching process was completed, a summary of executive
development results for each executive per IDP was then
submitted to the MWA governor.
The results of the executive development showed
that all of the executives were able to meet their
individualized IDPs. As for the other development
areas, both in terms of strengths and remaining
developmental needs, continuing development should
address and increase the competency and readiness of
these executives.
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หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับสูง
ก่อนเข้ารับการประเมินศักยภาพ (รุ่นที่ 2)
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการและเทียบเท่า
จ�านวน 11 คน
วัตถุประสงค์หลักสูตร :
เพือ่ เตรียมความพร้อมผูบ้ ริหารระดับสูงทีจ่ ะเข้ารับการประเมิน
ศักยภาพเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งงานส�าคัญ
เชิงยุทธศาสตร์ ให้มีความพร้อมส�าหรับการประเมินมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
ยังช่วยให้การพัฒนาหลังการประเมินสามารถ Focus ได้ชัดเจนขึ้น
ผลลัพธ์การพัฒนา :
ผู้บริหารระดับสูงได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการ
บริหารงานและน�าองค์กรอย่างมีประสิทธิผล สอดรับกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล ผ่านเครื่องมือการเรียนรู้
และพัฒนาแบบผสมผสานทั้งในรูปแบบ Virtual Training และ Face
to Face Workshop ตลอดจนเกิ ด ความพร้ อ มในการเข้ า รั บ
การประเมินศักยภาพจากศูนย์ประเมิน (Assessment Center)
เพือ่ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเพือ่ สืบทอดต�าแหน่งงานส�าคัญ
เชิงยุทธศาสตร์ต่อไป

HIGH-LEVEL EXECUTIVE PREPARATION COURSE
BEFORE POTENTIAL ASSESSMENT (BATCH 2)
Target: Assistant governors and equivalent level, 11
participants
Course Objectives:
To prepare senior executives who would participate
in the strategic succession plan to be more ready for
potential assessment and to help focus on post-assessment
development.
Development Results:
Senior executives could develop management
knowledge and skills to lead the organization effectively in
rapidly changing situations of the digital age through
blended sessions of virtual training and face-to-face
workshops, and were ready to participate in an assessment
at the assessment center to partake in the strategic
succession plan.
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หลักสูตร “TOP LEADER DEVELOPMENT
PROGRAM”
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการและเทียบเท่า
จ�านวน 37 คน
วัตถุประสงค์หลักสูตร :
•
•
•
•
•
•
•

เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้าง Leadership Skill
เพือ่ เตรียมความพร้อมส�าหรับการเป็นผูบ้ ริหารในยุคดิจทิ ลั
เพือ่ เรียนรูบ้ ทบาท หน้าที่ และทักษะด้าน HR ของผูบ้ ริหาร
เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจใหม่ให้
องค์กร
เพือ่ ให้ความรูว้ ธิ คี ดิ กลยุทธ์นวัตกรรมเพือ่ สร้างลูกค้าใหม่ ๆ
เพื่ อ พั ฒ นาความรู ้ แ ละทั ก ษะในการสร้ า งเครื อ ข่ า ย
(Networking Skill)
เพื่อเรียนรู้เทคนิคในการโน้มน้าวจูงใจเพื่อสร้างโอกาส
ทางธุรกิจ

รูปแบบของหลักสูตร :
การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเองผ่ า นหลั ก สู ต รการเรี ย นรู ้ อ อนไลน์
(E-learning) บนระบบการเรียนรู้ (Platform) ที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
บุคคลและบริษัทที่ปรึกษาร่วมกันออกแบบขึ้น โดยหลังจากเสร็จสิ้น
การเรียนรู้ด้วยตนเองแล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้กับวิทยากรผ่าน
ห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Training) ซึง่ จะท�าให้ผเู้ ข้ารับการอบรม
ได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจจากการเรียนรู้ผ่าน E-learning และ
สามารถสอบถามวิทยากรในประเด็นที่ยังเกิดความสงสัย/ไม่ชัดเจน
นอกจากนี้ ยังมีการโอกาสได้อภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็นร่วมกับ
ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการท�ากิจกรรม Online Workshop
ผลลัพธ์การพัฒนา :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง
บทบาทของ Line Manager ในการท�าหน้าที่เป็น HR Manager และ
ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในการสร้างเครือข่าย (Networking Skill)
เทคนิคในการโน้มน้าวจูงใจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ วิธีคิดกลยุทธ์
นวัตกรรมเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ (New Business Model) และลูกค้าใหม่ ๆ
ให้แก่องค์กร ทั้งนี้ ในระหว่างการสัมมนาผ่านการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ร่วมกับวิทยากร (Virtual Training) ผู้บริหารระดับสูงที่
เข้าร่วมโครงการฯ ได้รว่ มแสดงความคิดเห็น แลกเปลีย่ นประสบการณ์
และมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างเต็มที่ และยังได้มีโอกาส
ฝึกฝนทักษะในด้าน Digital Literacy เพื่อใช้เครื่องมือการเรียนรู้
ในรูปแบบออนไลน์

TOP LEADER DEVELOPMENT PROGRAM
Target: Assistant governors and equivalent level,
37 participants
Course Objectives:
• To develop and strengthen leadership skills
• To prepare for executive leadership in the digital
age
• To learn the roles, duties, and HR skills of
executives
• To develop strategic ideas in creating new business
for the organization
• To provide knowledge on how to come up with
innovative strategies to create new customers
• To develop networking skills
• To learn techniques for incentivizing to create
business opportunities
Course format:
Self-study through online learning courses (E-learning)
on learning platforms designed by the Department of
Human Resources Development and a consulting firm. After
completing the self-study, the trainees would learn with
speakers through a virtual training classroom. This allowed
the trainees to review their knowledge and understanding
from the E-learning and ask questions. There was also an
opportunity to discuss and exchange ideas with other
trainees through an online workshop.
Development Results:
Participants gained knowledge and understanding of
the role a Line manager played in serving as an HR
manager and learn to develop networking skills, persuasion
techniques to create business opportunities, innovative
strategies to create new business models, and new
customers for the organization. During the virtual seminar,
the high-level executives participating in the program shared
their opinions and experiences, were fully involved in
various activities, and had the opportunity to practice
digital literacy skills to use online learning tools.
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หลักสูตร “SENIOR LEADER DEVELOPMENT
PROGRAM”
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารระดับผู้อ�านวยการฝ่ายและเทียบเท่า
จ�านวน 73 คน
วัตถุประสงค์หลักสูตร :
•
•
•
•
•
•
•

เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้าง Leadership Skill
เพือ่ เตรียมความพร้อมส�าหรับการเป็นผูบ้ ริหารในยุคดิจทิ ลั
เพือ่ เรียนรูบ้ ทบาท หน้าที่ และทักษะด้าน HR ของผูบ้ ริหาร
เพื่อพัฒนาทักษะในการเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคใหม่
เพื่อพัฒนา Mindset และวิธีการท�างานแบบ Agile
เพื่ อ พั ฒ นา Growth Mindset ในการพั ฒ นาตนเอง
เพื่อพร้อมรับกับความท้าทายอยู่เสมอ
เพื่ อ สร้ า งความรู ้ ความเข้ า ใจบทบาทของผู ้ บ ริ หารใน
การสร้าง Employee Engagement

รูปแบบของหลักสูตร :
การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเองผ่ า นหลั ก สู ต รการเรี ย นรู ้ อ อนไลน์
(E-learning) บนระบบการเรียนรู้ (Platform) ที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
บุ ค คลและบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาร่ ว มกั น ออกแบบขึ้ น ร่ ว มกั บ ระบบ
E-learning ของบริษัทภายนอก โดยหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนรู้ด้วย
ตนเองแล้ว ผูเ้ ข้าอบรมจะได้เรียนรูก้ บั วิทยากรผ่านห้องเรียนเสมือนจริง
(Virtual Training) ซึ่งจะท�าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวนความรู้
ความเข้าใจจากการเรียนรู้ผ่าน E-learning และสามารถสอบถาม
วิทยากรในประเด็นที่ยังเกิดความสงสัย/ไม่ชัดเจน นอกจากนี้ ยังมี
การโอกาสได้ อ ภิ ป รายแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ร่ ว มกั บ ผู ้ เ ข้ า รั บ
การอบรมผ่านการท�ากิจกรรม Online Workshop
ผลลัพธ์การพัฒนา :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง
บทบาทของ Line Manager ในการท�าหน้าที่เป็น HR Manager และ
ได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะการเป็นผู้น�าในการสร้างความเปลี่ยนแปลง
ในองค์กร การพัฒนา Mindset และวิธีการท�างานแบบ Agile รวมทั้ง
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Employee Journey และ Employee
Experience เพื่อสร้าง Employee Engagement ให้แก่บุคลากร
ในองค์กร อันจะส่งผลให้เกิด Performance ทีด่ ตี อ่ ไป ทัง้ นี้ ในระหว่าง
การสั ม มนาผ่ า นการเรี ย นการสอนแบบออนไลน์ ร ่ ว มกั บ วิ ท ยากร
(Virtual Training) ผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ ได้รว่ มแสดงความคิดเห็น และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร รวมทั้งได้ Upskill & Reskill ทักษะ ความรู้ใหม่ ๆ
ที่จ�าเป็นในการท�างานทั้งในยุคปัจจุบันและอนาคต

SENIOR LEADER DEVELOPMENT PROGRAM
Target: Department directors and equivalent level,
73 participants
Course Objectives:
• To develop and strengthen leadership skills
• To prepare for executive leadership in the digital age
• To learn the roles, duties, and HR skills of executives
• To develop the skills to lead change in the new
normal era
• To develop an agile mindset and working methods
• To develop a growth mindset in personal
development to always be ready for challenges
• To build knowledge and understanding of the role
of executives in creating employee engagement.
Course format:
Self-study through online learning courses (E-learning)
on a learning platform designed by the Department of
Human Resources Development and a consulting firm with
the E-learning system of a third party. After completing the
self-study, the trainees would learn with speakers through
a virtual training classroom. This allowed the trainees to
review their knowledge and understanding from the
E-learning and ask questions. There was also an
opportunity to discuss and exchange ideas with other
trainees through an online workshop.
Development Results:
Participants gained knowledge and understanding of
the role a Line manager played in serving as an HR
manager and learned to develop leadership skills for
organizational change, developed an agile mindset and
working methods, and gained knowledge and understanding
of employee journey and employee experience to build
employee engagement within the organization and improve
performance. During the virtual seminar, the participants
shared their ideas and experiences with other participants
from within & outside the organization and had the
opportunity to upskill & reskill knowledge necessary to
work today and in the future.
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หลักสูตร “SUPER LEADER DEVELOPMENT
PROGRAM”
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารระดับผู้อา� นวยการกองและเทียบเท่า
จ�านวน 69 คน
วัตถุประสงค์หลักสูตร :
• เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้าง Leadership Skill
• เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการเป็นผู้บริหารในอนาคต
• เพือ่ เรียนรูบ้ ทบาท หน้าที่ และทักษะด้าน HR ของผูบ้ ริหาร
• เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารส�าหรับ
การท�างานเป็นทีม
• เพือ่ สร้างสัมพันธภาพทีด่ แี ละลดความขัดแย้งในการท�างาน
• เพื่อเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของผู้อื่น และ
สามารถสื่อสารอย่างสันติได้
ผลลัพธ์การพัฒนา :
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง
บทบาทของ Line Manager ในการท�าหน้าที่เป็น HR Manager และ
ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างสันติ เพื่อลดความขัดแย้ง
ในการท�างาน ไม่ใช้อคติและการตัดสินตีความเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ตนเองและผู้อื่นมากยิ่งขึ้น
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารส�าหรับการท�างาน
เป็นทีม เทคนิคการฟังอย่างเจาะลึก การสนทนาแบบเปิดใจ เพื่อสร้าง
สัมพันธภาพทีด่ ใี นการท�างาน ทัง้ นี้ ในระหว่างการสัมมนาผ่านการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ร่วมกับวิทยากร (Virtual Training) ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ได้รว่ มแสดงความคิดเห็น และมีสว่ นร่วมในการท�ากิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ หลายท่านยังรู้สึก
ประทับใจกับการเรียนแบบออนไลน์ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และ
ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง รวมทั้งสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

SUPER LEADER DEVELOPMENT PROGRAM
Target: Division directors and equivalent level,
69 participants
Course Objectives:
• To develop and strengthen leadership skills
• To prepare for future management
• To learn the roles, duties, and HR skills of
executives
• To develop and enhance communication
efficiency for teamwork
• To build good relationships and reduce conflicts
in the workplace
• To understand and accept the differences of
others and to be able to smoothly communicate
Development Results:
Participants gained knowledge and understanding of
the role a Line manager played in serving as an HR
manager and learned to develop peaceful communication
skills to reduce workplace conflicts with no prejudice or
judgment to gain a better understanding of yourself and
others, and learned communication enhancement
techniques for teamwork such as empathetic listening and
open-minded conversation techniques to build healthy
working relationships. During the virtual seminar, the
participants exchanged ideas and fully participated in
various activities. Many participants were impressed with
the speed and convenience of online learning and the
ability to learn from anywhere, anytime.
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หลักสูตร “NEW GEN LEADER DEVELOPMENT
PROGRAM”
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนและเทียบเท่า
จ�านวน 91 คน
วัตถุประสงค์หลักสูตร
•
•
•
•
•
•
•

เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้าง Leadership Skill
เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการเป็นผู้บริหารในอนาคต
เพือ่ เรียนรูบ้ ทบาท หน้าที่ และทักษะด้าน HR ของผูบ้ ริหาร
เพือ่ ช่วยพัฒนาความรู้ และทักษะใหม่ ๆ ให้เก่งงาน เก่งคน
เก่งคิด
เพื่อให้มี Mindset ที่ดี สามารถเป็น Role Model และ
สร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานได้
เพื่อสร้างประสิทธิภาพกับทีมด้วยการวางแผนและปฏิบัติ
ตามแผนอย่างมีวินัย
เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ให้ทีมรักและร่วมมือกัน เพื่อสร้าง
“อุปนิสัยผู้นา� สู่ความส�าเร็จ”

ผลลัพธ์การพัฒนา
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง
บทบาทของ Line Manager ในการท�าหน้าที่เป็น HR Manager และ
ได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะในการเป็นหัวหน้างานทีด่ ี เทคนิคพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพของทีม การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการท�างาน ด้วย
การสือ่ สารเชิงลึก ตลอดจนเทคนิคการโน้มน้าวใจคน ให้ทา� งานร่วมกัน
ได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในระหว่างการสัมมนาผ่านการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ร่วมกับวิทยากร (Virtual Training) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ
อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ หลายท่านยังรู้สึกประทับใจ
กับการเรียนแบบออนไลน์ทมี่ คี วามสะดวก รวดเร็ว และไม่ตอ้ งเสียเวลา
เดินทาง

NEW GEN LEADER DEVELOPMENT PROGRAM
Target: Section Chief and equivalent level, 91
participants
Course Objectives:
• To develop and strengthen leadership skills
• to prepare for future management
• To learn the roles, duties, and HR skills of
executives
• To help develop new knowledge and skills to be
good at work, good at thinking and a good person
• To have a good mindset to be a role model and
inspire your team
• To build efficiency with teams through disciplined
planning and implementation of plans
• To enhance effective communication skills,
strengthen corporate culture, build team
relationship and collaboration to create
“leadership habits for success”
Development Results:
Participants gained knowledge and understanding of
the role a Line manager played in serving as an HR
manager, developed skills to be good supervisors, learned
development techniques to enhance team performance,
and built strong working relationships and improved
teamwork with in-depth communication and persuasion
techniques. During the virtual seminar, the participants
exchanged ideas and fully participated in various activities.
Many of the participants were impressed with the speed
and convenience of online learning without travel.
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หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเลื่อนระดับต�าแหน่ง ส�าหรับผู้บริหาร
หลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง”
ส�าหรับผูอ้ า� นวยการฝ่ายและเทียบเท่า ระหว่างวันที่ 7 มกราคม
-27 มีนาคม 2563 จ�านวน 18 คน
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ รองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่สอดรับแนวคิด Thailand 4.0 รวมทั้งสนับสนุน
การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
รู ป แบบการฝึ ก อบรม : การบรรยายเน้ น การมี ส ่ ว นร่ ว ม
การยกกรณีศึกษา กิจกรรม Workshop การน�าเสนอผลงาน
เนื้อหาการฝึกอบรม : ใช้โมเดลการเรียนรู้ของหลักสูตร MWA
Mini MBA ถูกออกแบบขึน้ เพือ่ มุง่ เน้นให้ผเู้ ข้าอบรมสามารถทีจ่ ะพัฒนา
ทักษะที่ส�าคัญในการพัฒนาธุรกิจและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 8 Modules เพื่อเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญใน
การพัฒนาโมเดลธุรกิจขององค์กร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
Module 1 : Design Thinking and Business Transformation
Module 2 : Strategy for Digital Transformation
Module 3 : Innovation Driven Business Model
Module 4 : New Ways of Marketing
Module 5 : Innovative Operations Management
Module 6 : Strategic and Entrepreneurial Finance
Module 7 : Story Telling for Future
Module 8 : People Management
ผลการฝึกอบรม (ด้านวิชาการ)
ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเพิ่มมากขึ้น
ได้เรียนรูแ้ นวทางในการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทัง้ ได้นา�
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมน�าไปพัฒนาต่อยอดเป็นแนวคิด
ธุรกิจใหม่ ๆ ในการพัฒนาองค์กร โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม
(Innovation-based Learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมให้ความร่วมมือเป็น
อย่างมาก มีผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่กา� หนดไว้ ร้อยละ 100
ผลการน�าเสนอผลงาน :
โดยการน�าเสนอโมเดลทางธุรกิจใหม่การบูรณาการองค์ความรู้
ทุกส่วนที่ได้จากการฝึกอบรมตามโมเดล โดยการสร้างสรรค์และริเริ่ม
โมเดลทางธุรกิจใหม่ภายใต้กรอบแนวความคิดของการสร้างความเป็น
ผู้ประกอบการในองค์กร Intrapreneurship หรือ Corporate
Entrepreneurship ผ่านกระบวนการ Mentorship และ Coaching

PROMOTION PREPARATION COURSES
FOR EXECUTIVES
HIGH-LEVEL EXECUTIVE DEVELOPMENT
For Department directors and equivalent level, from
7 January-27 March 2020, 18 participants.
Objective: To strengthen strategic leadership in
support of Thailand 4.0 policy and a high-performance
organization
Training style: Interactive lectures, case studies,
workshops, and presentations
Training Content: The MWA Mini MBA learning
model was specifically designed and used to enable
participants to effectively develop critical business and
organizational skills through 8 learning modules as follows:
Module 1: Design Thinking and Business Transformation
Module 2: Strategy for Digital Transformation
Module 3: Innovation Driven Business Model
Module 4: New Ways of Marketing
Module 5: Innovative Operations Management
Module 6: Strategic and Entrepreneurial Finance
Module 7: Story Telling for Future
Module 8: People Management
Training Results (Academic):
Participants gained more knowledge, understanding,
and skills through innovation-based learning, learned how
to develop various innovations, and could apply training
knowledge to develop new business ideas for the
organization. Throughout the training period, the participants
were very cooperative, with 100% of them passed the
training according to the specified criteria.
Presentation Results:
The new business model under the concept of
Intrapreneurship or Corporate Entrepreneurship was created
by integrating all the knowledge gained from the training
modules and through mentorship and coaching process.
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หลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง”
ส�าหรับผูอ้ า� นวยการกองและเทียบเท่า ระหว่างวันที่ 8 มกราคม
-27 กุมภาพันธ์ 2563 จ�านวน 33 คน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ : เพิ่มพูนทักษะด้านการบริหารจัดการ
และพัฒนาศักยภาพของผู้น�า ตลอดจนทักษะอื่น ๆ ที่จ�าเป็นส�าหรับ
ผู้บริหารกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถน�าไปปรับใช้
ในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รูปแบบการฝึกอบรม : การบรรยาย การเสวนา การยกกรณีศกึ ษา
หลักการตามแนวคิดทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ
เนื้ อ หาการฝึ ก อบรม : เนื้ อ หาการฝึ ก อบรมสอดคล้ อ งกั บ
สมรรถนะหลักขององค์กร และเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจ ฉบับที่ 5
(2563-2565) ประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ การบริหารเชิง
กลยุทธ์และความเสี่ยง (Strategic Management & Risk) การสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ แ ละการบริ ห ารความขั ด แย้ ง การบริ ห ารผลงาน
(Performance Management) การบริหารจัดการประสบการณ์ลกู ค้า
(Managing Customer Experience) ทักษะการลดข้อผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน การน�าทีมและบริหารระหว่างทีมงาน (Leading
Team and Cross Function Team) การพัฒนาบุคลากรและทีมงาน
ภาวะผู ้ น� า และการเปลี่ ย นแปลง (Leadership and Change
Management) การสร้างแบรนด์ผู้น�า การสื่อสารและการน�าเสนอ
ผลการฝึกอบรม (ภาควิชาการ)
ผู้เข้าอบรมเข้าใจกลยุทธ์ในการด�าเนินงาน ภายใต้เงื่อนไข
ข้ อ จ� า กั ด ขององค์ ก รเพื่ อ สร้ า งโอกาสในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ผล
การด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเข้าใจถึงความส�าคัญของ
การประสานพลั ง เพื่ อ การสร้ า งที ม เข้ า ใจกระบวนการ Action
Learning เพือ่ น�ามาใช้ในการบริหารทีมงาน การน�าความรูท้ ไี่ ด้รบั จาก
การฝึกอบรมและแนวในการท�าธุรกิจใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการท�างาน
การศึกษาดูงาน : ภายในประเทศ
ศึกษาดูงานโรงงานข้าวนครหลวง (ข้าวตราฉัตร) อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา ผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ควบคุม
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ และศึกษาดูงาน บริษัท HUAWEI
บริษทั ชัน้ น�าระดับโลก ด้านเครือข่ายโทรคมนาคมและเครือข่ายองค์กร
ตลอดจนเทคโนโลยีและบริหารคลาวด์
การศึกษาดูงาน : ต่างประเทศ ณ ประเทศเวียดนาม
ศึกษาดูงานธนาคารกรุงเทพฯ เกี่ยวกับขั้นตอนการด�าเนินงาน
ทางด้านธุรกิจที่ท�าให้ประสบความส�าเร็จที่ยาวนาน และบริษัท ซีพี
เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต การท�าธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มลูกค้า เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ซึ่งสามารถน�ามา
พัฒนาต่อยอดธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับการประปานครหลวงได้

MID-LEVEL EXECUTIVE DEVELOPMENT
For Division directors and equivalent level, from
8 January-27 February 2020, 33 participants.
Objective: To enhance managerial skills and develop
leadership potential and other skills necessary for the roles
and responsibilities, and to be able to effectively adapt the
skills to use in management.
Training Style: Lectures, talks, case studies, theoretical
principles, workshops
Training content: Training content was aligned with
the core competencies of the organization and was linked
to the enterprise plan No. 5 (2020-2022), which included
Strategic Management & Risk, Performance Management,
Managing Customer Experience, Leading Team and CrossFunctional Team, and Leadership and Change Management.
Training Results (Academic):
Participants understood organizational operational
strategies to create opportunities for work development
and improvement, understood the importance of synergies
for team building & the action learning processes for team
management, and were able to apply the knowledge gained
from training and new business practices to work.
Study Visits - Domestic:
A study visit to the Nakhon Luang rice factory (Royal
Umbrella brand), Nakhon Luang District, Ayutthaya Province,
to observe rice production using modern technology
controlled by a computer system. And a study tour of
HUAWEI, the world's leading company in telecommunication
networks and enterprise networks, as well as cloud
management and technology.
Study Visits - Overseas in Vietnam:
Study visits to Bangkok Bank on long-running &
successful business processes and to CP company on
production processes and business operations that
responded to customer needs. Participants in the study
tours gained new perspectives and could apply them to
develop new business for MWA.
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หลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น”
ส�าหรับหัวหน้าส่วนและเทียบเท่า ระหว่างวันที่ 6 มกราคม14 กุมภาพันธ์ 2563 จ�านวน 85 คน
โดยมีวัตถุประสงค์ : เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการองค์กรที่ส�าคัญ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร รวมทั้ง
เตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ส�าหรับการก้าวสู่การเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงต่อไป
รูปแบบการฝึกอบรม : บรรยาย ประกอบกรณีศึกษา องค์กร
ชั้นน�าทั้งภาครัฐและเอกชน การเล่าประสบการณ์ (Story Telling)
การเสวนาประกอบการแสดงความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม
เนื้อหาการฝึกอบรม : เชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจ การประปา
นครหลวง ฉบับที่ 5 (2563-2565) เนื้อหาการฝึกอบรมประกอบด้วย
กระแสโลกและการวิเคราะห์อนาคต (Global Dynamic and Future
Scanning) การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
การจั ด การความรู ้ แ ละนวั ต กรรม การวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ แ ละ
การก�ากับทีด่ ี การบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาโมเดลทางธุรกิจ (Business Model
Consulting) การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (Stakeholder
Management & Customer)
ผลการฝึกอบรม (ภาควิชาการ)
เปิดโลกทัศน์ให้กบั ผูเ้ ข้าอบรมได้เห็นถึงอิทธิพลภายนอกประเทศ
ทีม่ ผี ลกระทบต่อองค์กรเพือ่ ให้สามารถปรับตัวกับการเปลีย่ นแปลงของ
โลกสมัยใหม่ของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบใน
อนาคตทีพ่ งึ จะเกิดขึน้ และสามารถแก้ไขได้ รวมทัง้ เข้าใจถึงคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารยุคใหม่ และการเป็นแบบอย่างที่ดี Good
Role Model
การศึกษาดูงาน : ภายในประเทศ
ศึ ก ษาดู ง านด้ า น Information Technology, Data
Transformation และเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ณ SCG กรุงเทพฯ
และศึ ก ษาดู ง านโครงการพั ฒ นาท่ า เรื อ อุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด
ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งผู้เข้าอบรมได้น�าความรู้ รวมทั้งเทคโนโลยี
สมัยใหม่น�ามาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการองค์กรมาใช้ร่วมกับ
การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบ

ENTRY-LEVEL EXECUTIVE DEVELOPMENT
For Section chiefs and equivalent level, from
6 January-14 March 2020, 85 participants.
Objectives: To develop critical organizational
management processes that add value to the organization
and prepare other areas for higher levels
Training Style: Lectures, case studies of leading
public and private organizations, storytelling, interactive
discussions
Training Content: The training was under the
enterprise plan of the MWA No. 5 (2020-2022), which
included Global Dynamic and Future Scanning, Human
Capital Management, Business Model Consulting, and
Stakeholder Management & Customer.
Training Results (Academic):
Participants gained perspectives of external
influences affecting the organization, adapted to the
changing world of digital technology, analyzed and prepared
for potential future impacts, and understood the roles of
modern leaders and became good role models.
Study Visits - Domestic:
Study visits to SCG Bangkok to learn about information
technology, data transformation, and other technologies,
and to Map-Ta-Phut Industrial Port Development Project to
learn about project management. As a result, participants
applied knowledge and modern technology learned during
the study visit to use for organizational management and
environmental quality control.

47

48

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 3
ส ถ า บั น พั ฒ น า วิ ช า ก า ร ป ร ะ ป า

การน�าเสนอผลงาน : ภายใต้ Business Model Canvas โดย
มีผลงานที่โดดเด่นและสามารถน�าไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้าง Valued
ให้กับองค์กร จ�านวน 2 โครงการคือ
1. หัวข้อ MWA PIPE CARE เป็น Business Model เกี่ยวกับ
การวางระบบท่ อ และระบบจ่ า ยน�้ า ให้ มี คุ ณ ภาพ ท� า ให้ ผู ้ ใ ช้ น�้ า
มีความเชื่อถือในความเป็นมืออาชีพ มีผลท�าให้การประปานครหลวง
มีรายได้เพิ่มขึ้น
2. หัวข้อ MWA Application เป็น Business Model ทีน่ า� เสนอ
APP ทีเ่ ป็นศูนย์รวมช่างประปาทีไ่ ด้มาตรฐาน เพือ่ ช่วยค้นหาช่างประปา
ในพื้นที่เขตที่พักอาศัยและบริเวณใกล้เคียง เป็นเครื่องมือค้นหา
ช่างประปาที่สะดวก รวดเร็ว

ตัวอย่างหลักสูตรที่ใช้การเรียนรู้ทางออนไลน์
การพัฒนาความรู้และทักษะในรูปแบบ Online บรรยายผ่าน
โปรแกรม Zoom
1. หลักสูตรการลดน�้าสูญเสียเชิงธุรกิจ (Apparent Losses)
2. หลั ก สู ต รการควบคุ ม งานและบริ ห ารสั ญ ญาจ้ า งงาน
ก่อสร้างวางท่อ/ปรับปรุงท่อเพื่อลดน�้าสูญเสีย
3. หลักสูตร Project Management
4. หลักสูตรกฎหมายควบคุมด้านการอนุรกั ษ์พลังงานส�าหรับ
โรงงานและอาคารควบคุ ม และการจั ด ท� า รายงาน
การจัดการพลังงาน
5. หลักสูตรการทบทวนข้อก�าหนด ISO/IEC 17025 : 2017
6. หลักสูตรการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะในรูปแบบ E-learning

Presentation Results: Business Model Canvas was
the theme of the presentation with 2 outstanding projects
that would be further developed to add value to the
organization:
1. MWA PIPE CARE - a business model about quality
control for pipeline construction system and water
distribution system to increase confidence and profit.
2. MWA Application - a business model about
a directory application that can be used to search plumbers
in the residential area and nearby. It is a quick and
convenient plumber search tool.

EXAMPLES OF COURSES THAT USE
ONLINE LEARNING
Knowledge and skills development in an online format
via Zoom:
1. Apparent Losses
2. Work control and contract managements for pipe
system construction and improvement for water
loss reduction
3. Project Management
4. Energy Conservation Control Laws for Plants &
Control Buildings, and Preparation of Energy
Management Report
5. Reviews of ISO/IEC 17025: 2017
6. E-learning course for knowledge and skills
development
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การพัฒนาความรู้และทักษะ
ในรูปแบบ Blended ทั้ง E-learning
และบรรยายผ่านโปรแกรม Zoom
1. หลักสูตรระบบสารสนเทศในงานลดน�้าสูญเสีย
2. หลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารทางด้านวิทยาศาสตร์
ข้อมูล รุ่นที่ 2 (Data Scientist Bootcamp 2)
3. หลั ก สู ต รโครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารทางด้ า นธุ ร กิ จ
อัจฉริยะ รุ่นที่ 2 (Business Intelligence Analyst
Bootcamp)
4. หลักสูตร Data Engineer Bootcamp
5. หลักสูตร Microsoft Project
6. หลั ก สู ต ร “เทคนิ ค การน� า เสนออย่ า งมื อ อาชี พ ด้ ว ย
Microsoft Powerpoint (Advanced)”
7. หลักสูตรการจัดท�าสถาปัตยกรรมองค์กร
8. หลักสูตรการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร”

KNOWLEDGE AND SKILLS
DEVELOPMENT IN A BLENDED
FORMAT WITH E-LEARNING & ZOOM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Water Loss Reduction
Data Scientist Bootcamp 2
Business Intelligence Analyst Bootcamp
Data Engineer Bootcamp
Microsoft Project
Professional Presentation Techniques with
Microsoft PowerPoint (Advanced)
7. Organizational Architecture
8. Stakeholder relationship management for
sustainable development of the organization
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การพัฒนามาตรฐาน
และหลักสูตรงานประปาที่เป็นเลิศ
(Schooling)
การจัดฝึกอบรมให้กับบุคคล/หน่วยงาน
ภายนอกและประชาชน
ในปีงบประมาณ 2563 สถาบันพัฒนาวิชาการประปา โดยฝ่าย
พัฒนาวิชาการประปา ได้จดั ฝึกอบรมให้กบั บุคคล/หน่วยงานภายนอก
จ�านวน 5 ครั้ง ได้แก่
•

หลักสูตรการจัดอบรมสัญจร ส�าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน จ�านวน 2 ครั้ง

•

หลักสูตรที่จัดอบรมงานบริการของพนักงาน Outsource
(ลู ก จ้ า งการประปานครหลวง/ลู ก จ้ า งบริ ษั ท ตั ว แทน
การประปานครหลวง/ผู้รับจ้าง) จ�านวน 3 ครั้ง

นอกจากนัน้ ยังมีการจัดหลักสูตรอบรมช่างประปาออนไลน์ และ
หลักสูตรช่างประปาในโครงการสิงห์อาสาสร้างอาชีพ โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย
ให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาแล้ว
ในหัวข้อผลลัพธ์ที่ส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ

PERFORMANCE RESULTS:
SCHOOLING
TRAINING FOR EXTERNAL INDIVIDUALS/
ORGANIZATIONS AND THE PUBLIC
During the fiscal year 2020, the Waterworks
Academic Development Department,
M-WIT, organized 5 training sessions for external
individuals/organization as following:
•
•

Training tours for local government organizations
and the private sector - 2 sessions
Service Training for outsourced employees (MWA
temp employees/MWA agent’s employees/
contractors) - 3 sessions

In addition, online plumber
training courses and plumber training
courses by Singha Volunteer Project were
provided free-of-charge to people during
the COVID crisis, as detailed in the
Stakeholder Highlights section.
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มาตรฐานอาชีพด้านงานประปา
และการเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง
สมรรถนะของบุคคล
การประปานครหลวง ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่
รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจ
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา จ�านวน
6 มาตรฐานอาชีพ (8 คุณวุฒิวิชาชีพ) ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบผลิตน�้าประปา ชั้น 3
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน�้า ชั้น 2
ช่างวางท่อประปาภายนอก ชั้น 1, 2
ผู้ควบคุมและก�ากับงานวางท่อประปาภายนอก ชั้น 4
ช่างส�ารวจหาท่อรั่ว ชั้น 3, 4
ช่างประปาภายในอาคาร ชั้น 1

และอยู ่ ร ะหว่ า งการด� า เนิ น การเพิ่ ม เติ ม โดยมี แ ผน
ในปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ การประปานครหลวง เป็นองค์กรที่
มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพ
ธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา เพิ่มขึ้น
อีก 3 มาตรฐานอาชีพ (4 คุณวุฒิวิชาชีพ) ได้แก่
1. เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบผลิตน�้าประปา ชั้น 4
2. ช่างประปาภายในอาคาร ชั้น 3
3. ช่างบริการประปาชุมชน ชั้น 2, 3

WATERWORKS OCCUPATIONAL
STANDARDS
MWA is a Certification Body (CB) that certifies
individual performance in waterworks occupational
standards (under occupational standards for public utilities
and public services) with 6 occupational standards
(8 professional qualifications) as follows:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Water Supply System Operator, Level 3
Water Quality Supervisor, Level 2
Pipe Installation Technician, Level 1 & 2
Pipe Installation Supervisor, Level 4
Pipe Leak Detection Technician, Level 3 & 4
Plumbing Technician, Level 1

MWA is currently working, with a plan in the fiscal
year 2021, to make MWA the certification body to certify
individual performance in additional waterworks
occupational standards, including:
1. Water Supply System Operator, Level 4
2. Plumbing Technician, Level 3
3. Community Water Supply Worker, Level 2 & 3
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การพัฒนาองค์กรสู่การเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ
ด้านงานประปา (KM)

DEVELOPMENT OF
THE ORGANIZATION TO
BECOME A LEARNING CENTER
IN WATERWORKS

นโยบายด้านการจัดการความรู้ (KM)
ของการประปานครหลวง

KNOWLEDGE MANAGEMENT (KM)
POLICY OF MWA

ผู้ว่าการ การประปานครหลวง ก�าหนดนโยบายด้านการจัดการ
ความรู้ การประปานครหลวง ดังต่อไปนี้

MWA governor established a knowledge management
policy of MWA as follows:

1. ก�าหนดให้การจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์
กระบวนการท�างาน และเป็นงานประจ�าของบุคลากร
ทุกคน
2. ก�าหนดให้มรี ะบบสารสนเทศการจัดการความรูข้ ององค์กร
เพื่อใช้เป็นช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ ที่สามารถ
ค้นหา สร้าง บันทึก และรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ของ
บุคลากรและหน่วยงาน โดยต้องมีการตรวจสอบปรับปรุง
ข้อมูลองค์ความรู้ให้ทันสมัย (Up to Date) พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ
3. ส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการความรู้ แบ่งเป็นองค์ความรู้
ทั ก ษะ ความเชี่ ย วชาญ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ บ ทเรี ย น
(Lesson Learned) และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
ร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานข้ามสายงานและหน่วยงาน
ภายนอก อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง
4. ขับเคลือ่ นให้มกี ารน�าองค์ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ และต่อยอด
สู ่ ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง กระบวนการท� า งาน และสร้ า ง
นวัตกรรมที่สามารถใช้งานได้จริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการ
ท�างาน และตอบโจทย์ประเด็นส�าคัญทางธุรกิจขององค์กร

1. Make knowledge management an integral part of
work processes and routine for all staff
2. Establish an information system for organizational knowledge management to serve as an
online knowledge-sharing channel that can
search, create, record, and collect knowledge of
personnel and departments. The information
must always be up to date and available at
all times.
3. Promote a KM culture. Consistently and
continuously share skills, expertise, lessons
learned, best practices between cross-functional
departments and external organizations
4. Support the use of knowledge and develop
work processes and innovation for practical
applications to increase efficiency and
effectiveness of products, services, and work
processes while meeting organizational
objectives.
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โครงการที่ส�าคัญ ด้าน KM
IMPORTANT KM PROJECTS:

โครงการ SUPER FA KM BOOT CAMP
วัตถุประสงค์เพือ่ ยกระดับขีดความสามารถของนักจัดการความรู้
พัฒนานักจัดการความรู้ให้สามารถเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ให้กับ
นักจัดการความรู้รุ่นใหม่ในอนาคต สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน
ผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (ระบบประเมินผลใหม่ : Enabler)
ที่ก�าหนดให้มีการพัฒนาทีมงานการจัดการความรู้ เพื่อให้มีความรู้
และความสามารถเพี ย งพอในการด� า เนิ น งานการจั ด การความรู ้
ขององค์ ก ร และสอดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ทการจั ด การความรู ้
การประปานครหลวง 2563-2565 โดยมีการจัดอบรมและศึกษา
ดูงาน วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์, วันที่ 19-20 มีนาคม 2563 โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 49 คน

SUPER FA KM BOOT CAMP
The aim was to develop and increase the capability
of KM facilitators to become mentors for the next
generations of KM facilitators. This was in line with the
new state enterprise performance assessment criteria
(Enablers) and the KM Master Plan of MWA 2020-2022,
which required KM team development to have
sufficient knowledge and capabilities in the
organization’s KM operations. The training and study
tours were held between 17-18 February and 19-20
March 2020 with 49 participants.
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โครงการ “DECODING MWA’S BEST PRACTICE
& LESSONS LEARNED” (ระดับองค์กรและระบบงาน
ที่สา� คัญ)
ก�าหนดกิจกรรม ค้นหา/สร้าง วางแผนการรวบรวมองค์ความรู้
บทเรียนวิธปี ฏิบตั วิ ธิ ที เี่ ป็นเลิศ ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในประเด็น
ทีส่ า� คัญขององค์กร จัดท�าในรูปแบบวิดโี อและบทความ โดยสรุปหัวข้อ
บทเรียนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และบทเรียนที่ต้อง
ทบทวนเพื่อการเรียนรู้ (Lesson Learned) มีหัวข้อ ดังนี้

บทเรียนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
1. Water Hammer การประสานงานกับกรมชลประทาน
ตอนปล่อยน�า้
2. การปรับปรุงระบบประปาภูเขา
3. การประสานงานกับชุมชน (ติดตั้งจุดเซนเซอร์)
4. ถอดบทเรียนผู้บริหาร (Role Model): ความส�าเร็จของ
โครงสร้างเสมือน AGENDA BASED STRUCTURE
5. ถอดบทเรี ย นผู ้ บ ริ ห าร (Role Model): My@MWA
แอปพลิเคชัน ส�าหรับบุคลากร การประปานครหลวง

บทเรียนที่ต้องทบทวนเพื่อการเรียนรู้
1. MWA Outlook จาก คุ ณ สมบู ร ณ์ สุ นั น ทพงษ์ ศั ก ดิ์
รองผู้ว่าการ (บริการตะวันออก)
2. Pipe Assets Management
3. การบริหารจัดการ Sensor (การจัดการเพื่อแก้ปัญหา
การรุกล�า้ จากน�้าเค็ม)
4. Enterprise GIS (Geographic Information System)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
5. การซ่อมบ�ารุงอุโมงค์ส่งน�้า

DECODING MWA’S BEST PRACTICE &
LESSONS LEARNED (FOR ORGANIZATIONAL
LEVEL AND KEY DIVISIONS)
Organize activities with relevant agencies on key
corporate issues to search, build, and plan knowledge
management and best practices, and produce videos and
articles to summarize best practices and lessons learned as
follows:

BEST PRACTICES
1. Water Hammer Operation - Cooperation with the
Royal Irrigation Department to release fresh water
from a dam
2. Mountain Water Supply System Improvement
3. Community Coordination (Sensor Point
Installation)
4. Role Model: Success story of AGENDA BASED
STRUCTURE
5. Role Model: My@MWA, application for MWA
personnel

LESSONS LEARNED
1. MWA outlook from Ms. Somboon Sunanthapongsak, Deputy Governor (Eastern Service)
2. Pipe Assets Management
3. Sensor management (management to solve
saltwater intrusion)
4. Enterprise GIS (Geographic Information System)
5. Maintenance of water transmission tunnels
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โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ KM PORTAL
ระบบจัดการฐานความรูส้ า� หรับองค์กร (KM PORTAL) ได้เริม่ ต้น
ใช้งานในปี 2563 เป็นระบบทีเ่ ป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้
ภายในองค์กรตามแบบฟอร์ม เช่น OPL OPK KAIZEN โดยสามารถ
ตรวจสอบองค์ความรู้ (KM Tank) จากหัวหน้าหน่วยงาน และสามารถ
เชื่อมโยงกระบวนการที่ส�าคัญกับองค์ความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งระบบ
รายงานที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการติดตามพัฒนาการด้านการจัดการ
ความรู้ขององค์กร เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ โดยมีการถ่ายโอน
ข้อมูลจากความรู้ที่ถูกจัดเก็บในระบบที่ใช้งานอยู่เดิม คือ ระบบ
คลังความรู้ (Knowsys) ระบบ KM/LO ระบบ i-Connex ให้รวม
อยู่ในระบบจัดการฐานความรู้ส�าหรับองค์กร (KM PORTAL) ได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน

INFORMATION TECHNOLOGY
DEVELOPMENT PROJECT TO SUPPORT
LEARNING - KM PORTAL
The Organizational Knowledge Base Management
System (KM PORTAL) was launched in 2020 as a centralized
system for collecting knowledge within the organization
such as OPL, OPK, KAIZEN, which could be verified by each
head in the KM Tank. The portal also linked important
processes to different bodies of knowledge and provided
reporting tools to monitor the development of
organizational knowledge management and to
disseminate and exchange knowledge. Data from existing
systems - Knowsys, KMLO, and i-Connex - were transferred
and fully integrated with the KM Portal.
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นโยบายด้านการส่งเสริม
การใช้ความคิดสร้างสรรค์
และการจัดการนวัตกรรม
การประปานครหลวง (RDI)
เพือ่ ให้การประปานครหลวงมีการจัดการนวัตกรรมทีย่ งั่ ยืนอย่าง
เป็นระบบผ่านการขับเคลือ่ นของผูบ้ ริหารระดับสูง เกิดการสร้างสรรค์
ผลงานนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการด�าเนินงาน สามารถปรับตัวได้ทันต่อวิกฤตการณ์ต่าง ๆ รวมถึง
เพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของการประปานครหลวง จึงก�าหนด
นโยบายด้านการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการ
นวัตกรรมการประปานครหลวง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 มุ่งเน้นการบริหารจัดการนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ และ
น�านวัตกรรมที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนางานอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถขององค์กรให้พร้อมตอบสนองความต้องการ ความคาด
หวังของลูกค้าผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อ 2 สนับสนุนการน�าเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ในทุกสิ่ง (IOT) และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอื่น ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
การจัดการน�้าสูญเสีย และต่อยอดนวัตกรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและธุรกิจประปาในอนาคต
ข้อ 3 ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพือ่ ร่วมคิดและร่วมสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม น�าไปสูก่ ารเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) ที่เติบโตอย่างยั่งยืน
ข้อ 4 ยกระดับความรูค้ วามสามารถด้านนวัตกรรมของบุคลากร
ในการใช้ความคิดสร้างสรรค์
คิดค้นและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
องค์กร ทัง้ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ กระบวนการท�างาน หรือรูปแบบ
ธุรกิจใหม่
ข้อ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ซึ่ ง เป็ น ผลงานนวั ต กรรม ผลการวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
การประปานครหลวง โดยมี ห ลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด สรรผลประโยชน์
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างชัดเจน เพื่อสร้างแรงจูงใจสร้างผลงาน
นวัตกรรม และผลงานวิจัยการประปานครหลวง
ข้อ 6 ผู้บริหารและพนักงานการประปานครหลวงทุกคน มีหน้าที่
สนั บ สนุ น ผลั ก ดั น และปฏิ บั ติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายด้ า น
การส่ ง เสริ ม การใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละการจั ด การนวั ตกรรม
ที่การประปานครหลวงก�าหนด

MWA’S POLICY TO PROMOTE
THE CREATIVITY AND
INNOVATION MANAGEMENT (RDI)
To achieve systematic sustainable management of
innovation driven by top management, create innovative
products throughout the organization, increase operational
efficiency and effectiveness, adapt to crises, and increase
competitiveness, MWA has established MWA’s policy to
promote the use of creativity and innovation management
as follows:
1. Focus on effective innovation management and
systematically combine innovation with work to empower
the organization to meet the needs and expectations of
customers and stakeholders.
2. Support the adoption of digital technology, Internet
of Things (IoT), and other modern technologies, including
Big Data analytics, to manage non-revenue water and build
on innovation to keep up with the change in technology
and the future of waterworks business.
3. Promote a culture and society of knowledge sharing
to create new innovations and become a sustainable
innovative organization.
4. Increase innovative knowledge and abilities of staff
to create, initiate, and develop innovations to add value to
the organization in the area of products and services, work
processes, or new business models.
5. Promote the use of intellectual properties
supported by MWA (innovation & research) and establish
clear guidelines for allocating intellectual property interests
to motivate MWA's innovation and research.
6. All MWA executives and employees have a duty to
support, push, and act in accordance with the policy
to promote the creativity and innovation management set
by MWA.
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งานวิจัยที่ด�าเนินงานในปี 2563
มีการด�าเนินงานวิจัยจ�านวน 11 โครงการ ได้แก่
1. โครงการพัฒนาระบบระบายตะกอนปลายท่อ (Dead End
Auto Flushing)
2. โครงการศึกษาการสลายตัวของคลอรีนเพือ่ บริหารจัดการ
คลอรีนในระบบเส้นท่อจ่ายน�้าในพื้นที่การให้บริการของ
โรงงานผลิตน�้าบางเขน การประปานครหลวง
3. โครงการตรวจวิเคราะห์เพื่อป้องกัน แก้ไข ปัญหาจากเชื้อ
Legionella spp. ในสถานประกอบการโรงแรม พื้นที่
บริการของส�านักงานประปาสาขาแม้นศรี
4. โครงการศึกษาการจัดการน�า้ และการอนุรกั ษ์นา�้ ของชุมชน
ริมคลองส่งน�า้ ดิบการประปานครหลวง และการพัฒนาการ
มีส่วนร่วมในการจัดการน�้า และการอนุรักษ์นา�้ ของชุมชน
ริมคลองส่งน�้าดิบอย่างยั่งยืน
5. โครงการพัฒนาแบรนด์และเอกลักษณ์องค์กร การประปา
นครหลวง สู่ความเป็นเลิศ
6. โครงการออกแบบพัฒนาระบบน�าน�า้ ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
7. โครงการการศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดสนิม
ของเหล็ ก เสริ ม ในถั ง น�้ า ขนาดใหญ่ โ ดยการเคลื อ บผิ ว
การใช้สารปอซโซลานและวิธี Sacrificial Anode 107
8. งานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแบบจ�าลอง EPANET
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การแรงดั น และ
คุณภาพน�้าในระบบท่อประธานและท่อจ่ายน�้า
9. งานจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยพัฒนายานใต้น�้าไร้คนขับ
(UUV) เพื่อตรวจสอบการแตกรั่วของท่อประธาน
10. งานจ้างที่ปรึกษาโครงการระบบวิเคราะห์เสียงน�้ารั่วด้วย
ปัญญาประดิษฐ์และบริหารจัดการข้อมูลผ่านเครือข่าย
คลาวด์
11. งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเที่ยงตรงของมาตร
วัดน�้าที่ผ่านการล้างด้วยเครื่องล้างแบบอัลตราโซนิก

RESEARCH CONDUCTED IN 2020
There were 11 research projects:
1. Dead End Auto Flushing.
2. Chlorine decomposition study project for chlorine
management in water supply line system in the
service area of Bangkhen Water Treatment Plant.
3. Analysis project to prevent & solve problems from
Legionella spp. in hotel establishments in the
service areas of Maensri Branch Office.
4. The study of water management and conservation
of the MWA’s canal-side communities and the
development of the canal-side communities’
engagement in sustainable water management
and conservation.
5. MWA’s brand and corporate identity development
for organizational excellence.
6. Water reclamation system development.
7. Anti-rust efficiency study of reinforced steel in
large water tanks with surface coating,
pozzolanic use, and sacrificial anode 107 method.
8. Hiring consultants for EPANET model development
projects to optimize pressure and water quality
management in the trunk main and distribution
pipelines.
9. Hiring consultants for the research and
development of the Unmanned Underwater
Vehicle (UUV) to inspect leaks in trunk main.
10. Hiring consultants for acoustic leak detection
system with artificial intelligence and cloud data
management.
11. Hiring a consultant to study the accuracy of the
water meter washed by an ultrasonic cleaner.
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INNO MARKET
สถาบันพัฒนาวิชาการประปา ด�าเนินโครงการ Inno Market
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงาน/ผู ้ ใ ช้ ง านพิ จ ารณาเลื อ กผลงาน
นวัตกรรมต้นแบบทีโ่ ดดเด่นและเกิดประโยชน์ตอ่ องค์กร เพือ่ น�ามาผลิต
และน�าไปใช้งานจริงอย่างพอเพียง ทั่วถึงทั้งองค์กร
ซึ่งในปี 2563 สถาบันพัฒนาวิชาการประปาได้ผลิตผลงาน
จ�านวน 4 ผลงาน ได้แก่

INNO MARKET
M-WIT continues to drive the Inno Market project to
provide agencies/users with unique and useful innovative
prototypes that can be adopted and used throughout the
organization.
In 2020, M-WIT produced four works:

1. ซองคิท
เป็นอุปกรณ์เปิด-ปิดประตูนา�้ แบบพกพา ซึ่งผู้พัฒนาเล็งเห็นถึง
การสูญเสียของน�า้ จากการเดินทางผ่านการจราจรที่ติดขัด ไม่สามารถ
ไปหน้างานเพื่อปิดหรือเปิดประตูน�้าได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการ
สิ้นเปลืองพลังงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และความพึงพอใจของผู้ใช้น�้า
ก็จะลดลง ซึง่ เป็นเหตุให้ผพู้ ฒ
ั นาพยายามหาทางแก้ไข และได้ออกแบบ
“ซอง” ทีเ่ ป็นแบบชุดอุปกรณ์มคี วามเบาและสะดวกในการเคลือ่ นย้าย
(สามารถยืด-หดได้ ท�าให้มีขนาดเล็กสะดวกในการพกพา) ผู้ที่ท�า
การเปิดปิดน�า้ สามารถไปคนเดียวได้ ไม่จ�าเป็นต้องใช้รถยนต์

1. SONG-KIT
A portable water gate opening-closing device.
Developers acknowledged the loss of water during a traffic
congestion when a water gate could not be opened and
closed quickly, inevitably wasting resources and affecting
the satisfaction of customers. To address the problem, the
developers designed a kit that was lightweight and easy to
move (also stretchable & retraceable which made it easy
to carry). People who turned the water on and off could
go alone without using a car.
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3. ADD ANGLE
2. น่าล็อคอ่ะ
ส� านั ก งานประปาสาขาพญาไทได้ พ บปั ญ หาในการระงับใช้
น�้าชั่วคราว และการระงับใช้น�้าถาวรบ่อยครั้ง โดยเฉพาะการระงับใช้
น�า้ ถาวรทีใ่ ช้วธิ หี ยุดจ่ายน�า้ ด้วยการถอดมาตรวัดน�า้ ซึง่ ขัน้ ตอนการถอด
มาตรดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาด�าเนินการเฉลี่ย 10 นาทีต่อจุด และใช้
ระยะเวลาในการบรรจบมาตรเฉลี่ย 20 นาทีต่อจุด อีกทั้งยังประสบ
ปัญหาหน้างานไม่ว่าจะเป็น ผู้ใช้น�้าบางรายไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่
ด�าเนินการถอดมาตรวัดน�า้ การจราจรคับคัง่ และช่องทางสัญจรคับแคบ
ปัญหารถติด และการไม่มที จี่ อดรถ ส่งผลให้การถอดและบรรจบมาตร
อาจไม่เป็นไปตามเวลาที่ก�าหนด อีกทั้งการถอดหรือบรรจบมาตร
บ่อยครั้งน�ามาซึ่งปริมาณน�้าสูญเสียและการปนเปื้อนในระบบจ่ายน�้า
ของการประปานครหลวง ซึ่ ง ขั ด กั บ หลั ก การของแผนน�้ า ประปา
ปลอดภัย (Water Safety Plan) จึงได้มีการออกแบบและพัฒนา
อุปกรณ์สา� หรับล็อคมาตรวัดน�้าโดยใช้ชื่อว่า น่าล๊อคอ่ะ

2. NA-LOCK-AH
The MWA Phayathai Branch Office has often
encountered issues with temporary water suspension and
permanent water suspension. In particular, the permanent
water suspension requires removing the water meter, which
takes an average of 10 minutes per point and takes an
average of 20 minutes per connection point. Other issues
are, for example, customers not allowing authorities to
remove the water meter, congested traffic, narrow lanes,
and lack of parking area. As a result, the removal and the
connection of the meter cannot be completed timely.
Additionally, the removal or connection of the meter often
causes water loss and contamination in the water supply
system that is contrary to the principles of the Water
Safety Plan. Therefore, a device for locking the water meter
was designed and developed under the name of Na-Lock-Ah

การติดตัง้ มาตรทีไ่ ม่เหมาะสม หรือมีอปุ สรรคกีดขวางการท�างาน
เหล่านี้ มีผลกระทบต่อแผนการด�าเนินการเปลีย่ นมาตร หรือการเข้าไป
ด�าเนินกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับน�า้ สูญเสียอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ เนือ่ งจาก
การจะด�าเนินการใด ๆ จะต้องเจรจากับลูกค้าเพื่อรื้อสิ่งกีดขวางออก
เสียก่อน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วลูกค้ามักยินยอมโดยมีเงื่อนไขว่า ภายหลังที่
การประปานครหลวง ด�าเนินการแล้วเสร็จจะต้องท�าการคืนสภาพให้
เหมือนตอนก่อนเริม่ ด�าเนินการ และนัน่ คือค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่จา� เป็นทีเ่ กิดขึน้
อยู่ในปัจจุบันและด้วยปัญหาจากการปฏิบัติงานของส่วนบริการมาตร
ส�านักงานประปาสาขาบางกอกน้อย ซึง่ มีหน้าทีใ่ นการเข้าไปดูแลบ�ารุง
รักษาและเปลี่ยนมาตรวัดน�้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ตั้งอยู่ใน
บริเวณทีค่ บั แคบ หรือมีอปุ สรรคและสิง่ ก่อสร้างกีดขวาง ท�าให้เสียเวลา
ในการด�าเนินงาน และก่อให้เกิดความเสียหายแก่อปุ กรณ์ของมาตรวัดน�า้
ข้างต้นนี้เอง จึงท�าให้เกิดแนวคิดในการประดิษฐ์เครื่องมือที่เรียกว่า
“ADD ANGLE+” ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในการบ�ารุงรักษามาตรวัดน�้า
ขนาด ½ นิ้ว และ ¾ นิ้ว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. ADD ANGLE
Improper installation or obstructions to the meter will
inevitably affect meter replacement plans or activities
involving water loss as any taken actions require negotiation
with the customers to remove the obstruction first. In
general, the customer agrees on the condition that after
the MWA completed the operation, the site must be restored
to its original condition, which incurs unnecessary costs. In
additionally, the water meter division of Bangkong Noi Branch
Office, which is responsible for maintaining and replacing
water meters, has encountered problems in the operation
of water meters located in unsuitable areas that are too
confined or obstructed, which take a long time to operate
and cause damage to the water meter equipment. Thus,
the concept of an instrument called “ADD ANGLE+” was
developed to solve the problem of maintaining the 1⁄2-inch
and 3⁄4-inch water meters more efficiently.
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4. CLIP ON
การกองเก็บท่อบริเวณหน้างานก่อสร้าง ที่ไม่เป็นระเบียบ
ไม่ เ รี ย บร้ อ ยอั น เป็ น สาเหตุ ที่ เ สี่ ย งต่ อ การท� า ให้ สิ่ ง แปลกปลอม
ไม่พึงประสงค์เข้าไปในเส้นท่อเป็นที่น่ารังเกียจ และอาจเกิดอุบัติเหตุ
ต่อผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้ใช้น้�าในบริเวณใกล้เคียง ผู้จัดท�าเล็งเห็นถึง
การกองเก็บท่อประปาที่ได้มาตรฐานจนสามารถสร้างความเชื่อมั่น
เรื่องความสะอาดและภาพลักษณ์องค์กรต่อประชาชนทั่วไปได้ และ
ยังเป็นการสนับสนุนแผนน�า้ ประปาปลอดภัย (Water Safety Plan)

4. CLIP ON
Unruly piles of pipes in the front of the construction
site may risk unwanted foreign matter entering the pipeline
and cause accidents to operators and nearby customers.
Having a standardized pipe storage procedure can build
confidence in the cleanliness and image of the organization
to the general public and also supports the Water Safety
Plan.
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ภาพรวมผลงานวัตกรรม 2561-2563
INNOVATION OVERVIEW 2018-2020
วา

ID
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2,071
ผลงาน

ENTRIES

126

ผลงาน

ENTRIES

Contests (280): Innovations (87), Innovative ideas (54), Process Improvements (139)
Internal funding (8): Approved projects (6)
Training courses (1,747): Kaizen (1,698), Big Data (29), Business Model (20)
External funding (36): Approved project (25), Pending approval projects (11)

•
•
•

Contests (93): Completed (93)
Internal funding (8): Completed (7), In development (1) with ETC in 2021
External funding (25): Completed (21), In development (4) with ETC in 2021

งาน พัฒนา ว สรจ ยระ วางการนํา ป
ง ชงาน ะ ร
ง ชงาน ว สรจ
•
การประกวด (10): โครงการ Inno-Market ทดลองแล้วเสร็จ (6) ระหว่างทดลอง (4) คาดการณ์แล้วเสร็จ ก.พ. 2564
•
การให้ทุนภายใน (7) ทดลองแล้วเสร็จ (7)
•
การให้ทุนภายนอก (21) พัฒนาแล้วเสร็จ (17) ระหว่างทดลอง (4) คาดการณ์แล้วเสร็จ ปีงบฯ 2564

ON

IN

BA
CU TI

38

ผลงาน

ENTRIES

O
ATI N

EN
EM T

IMPL

•
•
•
•

สรางสรร ร สน รงการ ก น จาก ช ง าง
การประกวด (280) : นวัตกรรม (87) ข้อเสนอโครงการนวัตกรรม (54) พัฒนากระบวนงาน (139)
การให้ทุนภายใน (8) : พิจารณาข้อเสนอโครงการแล้วเสร็จ (6)
หลักสูตรฝึกอบรม (1,747): Kaizen (1,698) Big Data (29) Business Model (20)
การให้ทุนภายนอก (36): พิจารณาข้อเสนอโครงการแล้วเสร็จ (25) อยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอโครงการ (11)

งานจาก วา สรางสรร ยระ วางการพัฒนา ะ ร พัฒนา ว สรจ
•
การประกวด (93): พัฒนาแล้วเสร็จ (93)
•
การให้ทุนภายใน (8) : พัฒนาแล้วเสร็จ (7) อยู่ระหว่างการพัฒนา (1) คาดการณ์แล้วเสร็จ ปีงบฯ 2564
•
การให้ทุนภายนอก (25) : พัฒนาแล้วเสร็จ (21) อยู่ระหว่างการพัฒนา (4) คาดการณ์แล้วเสร็จ ปีงบฯ 2564

PE

PR

O TOT Y

•
•
•
•

•
•
•

Contests (10): Inno-Market project; Fully tested (6), Await testing (4) with ETC in 2021
Internal funding (7): Fully tested (7)
External funding (21): Fully tested (17), Await testing (4) with ETC in 2021

งาน สา ารถนํา ป ชงานจรง น ง กร ะ ร นํา ป ชประ ยชน ชงพา ชย
•
การประกวด (2) : โครงการ Inno-Market
•
การให้ทุนภายใน (3)
•
การให้ทุนภายนอก (6) : ให้ทุน (2) งานจ้างที่ปรึกษา (4)

11

ผลงาน

ENTRIES

•
•
•

Contest (2): Inno-Market project
Internal funding (3)
External funding (6): Funding (2), Consulting (4)
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การจัดการในช่วงสถานการณ์
แพร่ระบาดของ COVID-19
MEASURES DURING
THE COVID-19 PANDEMIC

AGILITY
+
RESILIENCY
=
EFFICIENCY

ก�าหนดมาตรการ M-WIT
ปลอดภัย ห่างไกล ไวรัส

M-WIT SAFE & AWAY FROM VIRUS
MEASURES

มาตรการของสถาบันพัฒนาวิชาการประปา ในการรักษาความ
สะอาดและป้องกันความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย มั่นใจ และห่าง
ไกลจากไวรัส COVID-19 มีแนวทาง ได้แก่

The measures taken by the MWA Waterworks Academic
Development Institute (M-WIT) to maintain cleanliness and
prevent risks to keep everyone safe, confident, and away
from the COVID-19 virus were as follows:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ท�าความสะอาดศูนย์ฝึกอบรมอย่างสม�่าเสมอ
เช็ดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ด้วยแอลกอฮอล์
เพิ่มจุดบริการเจลล้างมือ และอ่างล้างมือตามจุดต่าง ๆ
ท�าความสะอาดพื้นด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อโรค
เพิ่มระบบการฆ่าเชื้อโรคด้วย UV
การใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
การเว้นระยะห่าง
การปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work from Home)
การเปลี่ ย นรู ป แบบการท� า งาน/การประชุ ม /สั ม มนา/
สื่อสาร เป็นแบบออนไลน์

1. Clean the training center regularly
2. Frequently clean exposed devices with alcohol
3. Add hand sanitizer and Hand wash basins
at various points
4. Clean the floor with disinfectant
5. Add UV disinfection system
6. Wear a face mask at all times
7. Social distancing
8. Work from Home
9. Changing work style/meeting/seminar/communication to online
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ด�าเนินกิจกรรมตามมาตรการ
CARRY OUT ACTIVITIES ACCORDING TO THE MEASURES
การจัดหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
Online training courses - As mentioned above.

การประชุม/สัมมนาผ่านทางออนไลน์
ONLINE MEETINGS/SEMINARS SUCH AS:
•

•

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การซ่อมท่อสะอาด
ระหว่าง สถาบันพัฒนาวิชาการประปา ส�านักงานประปา
สาขา และ WaQuAC-NET (เครือข่ายด้านคุณภาพน�้า
แห่งเอเชียซึ่งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น)
Workshop on the topic of clean pipe repair
among M-WIT, MWA Branch Offices and
WaQuAC-NET (Water Quality Asian Cooperation
Network)

•

•

การร่วมประชุม Webinar กับ Professor Rodney
Stewart จากมหาวิทยาลัยกริฟฟิธ ประเทศออสเตรเลีย
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และออกแบบหลักสูตร
พัฒนาศักยภาพส�าหรับพนักงานการประปานครหลวง
Webinar meeting with Professor Rodney Stewart
from Griffith University, Australia, to exchange
experiences and design a curriculum for
capacity development for MWA employees.
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การประชุมภายในผ่านทางออนไลน์
การประชุมภายในผ่านทางออนไลน์ เช่น ประชุมสายงาน
สถาบันพัฒนาวิชาการประปา และการประชุมแบบ Town Hall โดย
คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานภายในสถาบันพัฒนา
วิชาการประปา ได้ประชุมทางออนไลน์ ซึ่งพบว่าสามารถด�าเนินการ
ประชุม รวมถึงมีการแบ่งการประชุมในลักษณะ Workshop ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ไม่ด้อยไปกว่าการประชุมแบบปกติ

ONLINE INTERNAL MEETINGS
M-WIT internal meeting and Town Hall meetings
and workshops attended by MWA executives and MWA
staff have been successfully carried out online and were
as effective as conventional meetings.

การจัด WEBINAR เพื่อเผยแพร่ความรู้
ในการปฏิบัติตัวในช่วง COVID-19
สถาบันพัฒนาวิชาการประปา (M-WIT) ได้เผยแพร่ความรู้
ในการปฏิบตั ติ วั ในช่วง COVID-19 โดย ดร. นพ.พรเทพ ศิรวิ นารังสรรค์
(นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย) ในวันพฤหัสบดีที่
26 มีนาคม 2563 ซึ่งมีการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมปิยราษฎร์
ส�านักงานใหญ่ การประปานครหลวง โดยมีช่องทางการรับฟัง
การบรรยาย ได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้
1. Live สดผ่ า นทาง Intranet การประปานครหลวง
(MWA Live)
2. Facebook ของสถาบันพัฒนาวิชาการประปา
3. WebEx ของสถาบันพัฒนาวิชาการประปา

ORGANIZING WEBINARS TO DISSEMINATE
KNOWLEDGE ON HOW TOBEHAVE
DURING COVID-19

การตรวจวัดอุณหภูมิ
มีการการตรวจคัดกรองผูท้ จี่ ะเข้ามาติดต่อภายในพืน้ ทีส่ ถาบัน
พัฒนาวิชาการประปา บริเวณทางเข้าอาคาร

TEMPERATURE CHECK
Temperature screening point at the building entrance
for all individuals visiting M-WIT

M-WIT has disseminated knowledge on the
practices during COVID-19 by Dr. Pornthep Siriwanarangsan
(President of the Preventive Medicine Association of
Thailand) on Thursday, March 26, 2020. A live broadcast
was held at Piyarat Meeting Room, MWA headquarters.
A variety of channels could be accessed as follows:
1. Live via Metropolitan Waterworks Authority
intranet (MWA Live)
2. Facebook of MWA Waterworks Institute of
Thailand (M-WIT)
3. WebEx of MWA Waterworks Institute of Thailand
(M-WIT)
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การท�าหน้ากากผ้า
จัดกิจกรรมสอนท�าหน้ากากอนามัยที่ท�าจากผ้าเพื่อใช้ในชีวิต
ประจ� า วั น ทดแทนหน้ า กากอนามั ย เพื่ อ ป้ อ งกั น โรคไวรั ส โคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และ
ผู้ปฏิบัติงานภายในสถาบันพัฒนาวิชาการประปา
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และส่งเสริมให้
พนักงานป้องกันตนเองโดยใช้หน้ากากอนามัยที่ท�าจากผ้ามาทดแทน
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ทกี่ า� ลังขาดแคลน โดยหน้ากากอนามัย
แบบผ้านั้นจะสามารถซักท�าความสะอาดน�ามาใช้ซ�้าได้ ท�าให้ช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดการเกิดขยะ และมลพิษจากการก�าจัดหน้ากาก
อนามัยดังกล่าวได้ด้วย

MAKING CLOTH MASKS
A teaching activity for cloth mask-making for everyday
use was offered to executives and all staff at MWIT to
prevent the spread of COVID-19.
This teaching activity was organized to tackle the
spread of COVID-19 and encourage employees to protect
themselves by using cloth masks to replace the needy
medical masks. The cloth face masks could be washed and
reused. This would help save money and reduce waste
and pollution from the disposal of medical masks.
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ฉากกั้น
มีการจัดท�าฉากกั้นในห้องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการฝึกอบรม

PARTITION WALLS
Partitions were provided in the computer room used
for training.

เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์
และอ่างล้างมือลดการสัมผัส
มีการจัดท�าและติดตัง้ อุปกรณ์สา� หรับกดเจลท�าความสะอาดมือ
และอ่างล้างมือที่ไม่ต้องใช้มือสัมผัส

AUTOMATIC ALCOHOL GEL DISPENSER
AND TOUCHLESS BASIN FAUCET
Installation of automatic alcohol gel dispensers and
touchless basin faucets

การใช้หลอดยูวี
สถาบันพัฒนาวิชาการประปาร่วมกับฝ่าย
โรงงานผลิ ต น�้ า บางเขน ยกระดั บ การฆ่ า เชื้ อ
เพือ่ ป้องกันไวรัสโควิด-19 ด้วยอุปกรณ์เครือ่ งผลิต
แสง UV โดยการอบฆ่าเชื้อโรคภายในห้องอบรม
อาคารศูนย์ฝึกอบรมกลาง ก่อนการเข้าใช้งาน
เพื่อให้เกิดความมั่นใจในมาตรฐานความสะอาด
และความปลอดภัยสูงสุด

USING UV LIGHTS
M-WIT, in cooperation with Bangkhen
Water Treatment Plant, increased sterilization
level to prevent COVID-19 by using UV
lighting equipment to disinfect training
rooms and central training center to meet
the highest standards of cleanliness and
safety.
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สนับสนุนหลอดไฟยูวีให้กับโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า
เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 ณ อาคารศูนย์ฝกึ อบรม
กลาง สถาบันพัฒนาวิชาการประปา นางนิสภัสร์ วงศ์พัฒน์ ผู้ช่วย
ผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา) สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องผลิตแสงยูวี
ฆ่าเชื้อโรคให้กับห้องทันตกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จ�านวน
2 เครื่ อ ง เพื่ อ ป้ อ งกั น และลดการแพร่ ก ระจายของเชื้ อ ในห้ อ ง
ทันตกรรม และน�ามาใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยทางทันตกรรม
เพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สนับสนุนหลอดไฟยูวีให้กับคณะ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และโรงเรียน
ช่างฝีมือทหาร

UV DISINFECTION DEVICES
FOR PHRAMONGKUTKLAO HOSPITAL

เมือ่ วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ณ อาคารศูนย์ฝกึ อบรมกลาง
สถาบันพัฒนาวิชาการประปา นางนิสภัสร์ วงศ์พัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ
( พั ฒ น า วิ ช า ก า ร ป ร ะ ป า ) ส นั บ ส นุ น ห ล อ ด ไ ฟ ยู วี ใ ห ้ กั บ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ และโรงเรียนช่างฝีมือทหารเพื่อผลิต “เครื่องอบฆ่า
เชื้ อ ด้ ว ยยู วี ” มอบให้ กั บ โรงพยาบาลและหน่ ว ยสาธารณสุ ข
ทั่วประเทศ ส�าหรับใช้ฆ่าเชื้อโรคในหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์
การแพทย์

On Thursday, April 23, 2020, at the Central Training
Center Building, M-WIT, Mrs. Nisapas Wongpat, Assistant
Governor (Waterworks Academic Development) donated
2 UV disinfection devices to the Phramongkutklao Hospital
dental rooms to prevent and reduce the spread of
infection in the dental rooms and to be used to care for
dental patients to improve speed and efficiency.

UV LAMPS FOR THE FACULTY OF APPLIED
SCIENCE, KING MONGKUT'S UNIVERSITY
OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK, AND
THE MILITARY TECHNICAL TRAINING
SCHOOL
On Friday, April 24, 2020, at the Central Training
Center Building, M-WIT, Mrs. Nisapas Wongpat, Assistant
Governor (Waterworks Academic Development) donated
UV lamps to the Faculty of Applied Sciences, King Mongkut's
University of Technology North Bangkok, and the Military
Technical Training School to produce “UV sterilizers” for
hospitals and public health units nationwide for disinfecting
masks and medical equipment.
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การถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้
และข่าวสารผ่านสื่อ/ช่องทางต่าง ๆ

REACHING YOU
NO MATTER
HOW FAR

SHARING STORIES,
KNOWLEDGE, AND NEWS
THROUGH VARIOUS MEDIA/
CHANNELS
M-WIT มีการถ่ายทอดความรู้ ข่าวสาร ผ่านสื่อ/ช่องทาง
ที่หลากหลาย เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ

M-WIT disseminates knowledge and news through
various media/channels to reach different target groups.

ความรู้/ข่าวสาร ได้แก่

KNOWLEDGE & NEWS INCLUDE:

าวสาร ง

พ

ะ
ย พร
ปสสาก

ถาย
วา ร
ะ ร งราว ะประสบการ
สวนบ
นรป บบว
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งจะ
ส
ก วัน กร ยงวัน ังสาระ
าวสาร ะ วา บัน ง
กับชาวสถาบัน

การสราง ง วา ร
ะ ัก ะ งการ น ํา นงงาน
งพนักงาน นรป บบ
ก ร นกส พ ช นการพัฒนา
นการ ํางาน น ํา นง ป

ช่องทางสื่อสาร
COMMUNICATION CHANNELS:

ก นงรป บบการ ย พร วา ร
กั ะ ะประสบการ นการบร าร
จั การงาน จาก บร าร นรป บบ
ปว สัน

การสราง นว าง
นการพัฒนา น ง งส
ง
กับ

งสรป วา ร น ประ น
ปน
า จงาย
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การด�าเนินงานด้านต่างประเทศ
ที่ส�าคัญในปี 2563

INDIVIDUALLY,
WE ARE A DROP
TOGETHER,
WE ARE AN OCEAN

IMPORTANT INTERNATIONAL
OPERATIONS IN 2020

ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ ผลลัพธ์ที่ส�าคัญต่อ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ในปี 2563 (Highlight) การประปานครหลวง
โดยสถาบันพัฒนาวิชาการได้มีการด�าเนินการด้านต่างประเทศ ได้แก่
•
•
•
•

การส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรภายใต้ MOU ที่ประปา
โอซากา
การร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ด้านคุณภาพน�้าร่วมกับองค์การอนามัยโลก
การน�าเสนอในเวที WWCF
การน�าเสนอใน IWA Water Loss Specialist Group
Webinar

นอกจากนั้น การประปานครหลวง โดยสถาบันพัฒนาวิชาการ
ประปายังได้ด�าเนินกิจกรรมด้านต่างประเทศที่ส�าคัญอื่น ๆ ได้แก่

As mentioned in the topic of outcomes that matter
to stakeholders in 2020 (Highlight). M-WIT has undertaken
international operations as follows:
•

Sending employees to training courses under the
MoU at Osaka Water Supply Authority (OWSA)
• Co-hosting water quality workshops with the
World Health Organization (WHO).
• Presenting at World Water Cities Forum (WWCF).
• Presenting in IWA Water Loss Specialist Group
Webinar
In addition, M-WIT also conducts other important
international activities including:
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การร่วมงาน 110 ปีการประปาเว้
ประเทศเวียดนาม
นางสาวบุษกร พฤกษอาโนชา ผูต้ รวจการการประปานครหลวง
ระดับ 10 และ นางนิสภัสร์ วงศ์พัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนา
วิชาการประปา) เป็นผู้แทนการประปานครหลวง เข้าร่วมในงาน
ฉลองครบรอบ 110 ปีของการก่อตั้งการประปาเว้ (HueWACO)
ซึ่งในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงประวัติ และการด�าเนินงาน
ส�าคัญจากอดีตถึงปัจจุบนั รวมถึงการน�าเสนอแผนการด�าเนินงาน
ในอนาคต ซึ่ ง การประปาเว้ ก� า หนดเป้ า หมายที่ จ ะให้ บ ริ ก าร
น�้าประปาสะอาดปลอดภัยให้กับประชาชนในจังหวัดได้ครบ
100% ภายในปี 2568 ทั้งนี้ การประปานครหลวงและการประปาเว้
มีความสัมพันธ์อันดีและมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ MOU ตั้งแต่ปี 2559

JOIN 110TH ANNIVERSARY
OF HUEWACO, VIETNAM
Ms. Busagon Procks-anocha, MWA Inspector
(Level 10), and Mrs. Nisapas Wongpat, Assistant Governor
(Waterworks Academic Development) represented MWA
to participate in the 110th anniversary of the founding
of Thua Thien Hue Construction and Water Supply State
One Member Co., Ltd. (HueWACO).
At the event, exhibitions were showing the
history and important operations from the past to the
present including the presentation of future operation
plans. HueWACO has set its goal to provide a clean and
safe water supply to all people in its responsible areas
by 2025. MWA and HueWACO have been in a good
relationship since signing the MoU in 2016.

การร่วมมือกับ K-WATER
ในการศึกษาระบบบริหารจัดการน�า้ สูญเสีย
นางนิสภัสร์ วงศ์พัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา)
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมงาน ได้ร่วมประชุมทางออนไลน์ กับ
Mr. Changhyun Cho, Director of Innovation Department,
K-Water และ Mr. Seonghyun Shim, Senior Manger เพื่อหารือ
ถึงความเป็นไปได้ในการศึกษา และทดลองน�าเครื่องมือการจัดการ
น�้ า สู ญ เสี ย เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี จ ากประเทศเกาหลี ที่ มี
ประสิทธิภาพในการตรวจหาจุดรั่ว ซึ่งจะเริ่มด�าเนินการในปี 2564

COLLABORATE WITH K-WATER
FOR WATER LOSS MANAGEMENT
PROJECT
Mrs. Nisapas Wongpat, Assistant Governor (Waterworks
Academic Development), along with the management team
and staff, attended an online meeting with Mr. Changhyun
Cho, Director of Innovation Department, K-Water, and
Mr. Seonghyun Shim, Senior Manager to discuss the feasibility
of studying and experimenting with water loss management
tool using Korea technology that is effective in detecting
leakages. This will begin in 2021.
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เข้าร่วมอบรมหลักสูตร CAPACITY
BUILDING ON WATER DATA
UTILIZATION AND MANAGEMENT
IN THE MEKONG REGION
นางนิสภัสร์ วงศ์พัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา)
เป็นผู้แทนการประปานครหลวง เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Capacity
Building on Water Data Utilization and Management in the
Mekong Region จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2562 โดย
ความร่วมมือระหว่าง องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
(KOICA) และ K-Water ณ ศูนย์ฝึกอบรม K-Water สาธารณรัฐเกาหลี
การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือด้าน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์
เกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งน�้าดิบในภูมิภาคลุ่มน�้าโขง รวมทั้ง
ส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน�า้ ระหว่างองค์กร
ชั้นน�าในเอเชีย

ATTEND CAPACITY BUILDING COURSE
ON WATER DATA UTILIZATION AND
MANAGEMENT IN THE MEKONG REGION
Mrs. Nisapas Wongpat, Assistant Governor (Waterworks
Academic Development) represented MWA to attend
a course on “Capacity Building on Water Data Utilization
and Management in the Mekong Region,” held from 23-30
November 2019 by the Korea International Cooperation
Agency (KOICA) and K-Water at K-Water Training Center,
Korea. The training aims to enhance cooperation in human
resource development, strengthen knowledge and
experience in raw water resources management in the
Mekong region, and promote cooperation in water
resources management among leading organizations in Asia.
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WE CARE
WE SHARE

การด�าเนินงานอื่น ๆ
ตามนโยบาย
OPERATIONAL POLICIES

โครงการ SAY NO PLASTIC
สถาบันพัฒนาวิชาการประปา ได้รณรงค์เชิญชวนพนักงาน
การประปานครหลวงเลิกการใช้พลาสติก เพือ่ ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน
โดยแนะน�าให้ใช้ถุงผ้า แก้วน�้าส่วนตัว แทนการใช้พลาสติก รวมถึง
การยกเลิกการใช้พลาสติกในการจัดอาหารและอาหารว่างทีใ่ ห้บริการ
ระหว่างการฝึกอบรม

SAY NO TO PLASTIC PROJECT
M-WIT encourages MWA employees to stop using
plastic to help reduce global warming by promoting the use
of cloth bags and personal glasses instead of plastic, as well
as eliminating the use of plastic for the meals and snacks
served during training sessions.
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การประหยัดพลังงาน
มีมาตรการในการประหยัดพลังงาน เช่น การใช้หลอดไฟ
ประหยัดพลังงาน การติดตั้งหลอดไฟที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
การเปิด-ปิดเครือ่ งปรับอากาศเป็นเวลาและเหมาะสม การใช้กอ๊ ก
ประหยัดน�้า และการน�าระบบอัตโนมัติในการน�าน�้าใช้แล้ว
กลับมาใช้ในห้องน�้า ฯลฯ

ENERGY SAVINGS PROJECT
There are measures to save energy such as using
energy-saving lamps, installing solar-powered lamps,
timely turning on and off air-conditioning, using watersaving taps, and using greywater system to bring used
water back to use in the bathroom, and etc.

โครงการปันอิ่ม
สถาบันพัฒนาวิชาการประปา จัดโครงการปันอิม่ เพือ่ สร้างสังคม
ภายในสถาบันฯ ให้น่าอยู่ด้วยการแบ่งปันคูปองอาหารให้กับคนอื่น
ที่ต้องการที่บอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการที่โรงอาหารของสถาบัน
พัฒนาวิชาการประปา
โครงการนีเ้ ปิดโอกาสให้ทกุ คนมีสว่ นร่วมทัง้ ในการเป็นผูใ้ ห้และ
เป็นผู้รับ โดยผู้ที่ต้องการจะปันอิ่ม สามารถมารับคูปองที่ร้านค้า
โดยระบุจ�านวนที่ต้องการส่งต่อให้กับผู้รับ และผู้รับสามารถรับคูปอง
การปันอิ่มมาใช้แทนเงินสดได้ในร้านค้าของสถาบัน ซึ่งมีผู้บริหาร
พนักงาน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแบ่งปันอย่างคึกคัก

PAN-IM PROJECT
M-WIT organizes the Pan-Im project to promote
a livable society within the institute by sharing food coupons
with others who need them at the PR board inside the
M-WIT cafeteria.
This project allows everyone to participate both as a
giver and as a recipient. Those who wish to share can collect
coupons at the store by specifying the amount they wish
to forward to recipients. The recipients receive that Pan-Im
coupon to use instead of cash at the institution’s stores.
This project is well-received and participated by executives,
employees, and staff.
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THE GREATEST AWARD
IS DOING SOMETHING
YOU’RE PROUD OF

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
AWARDS OF
OUR PRIDE

THE INTERNATIONAL INNOVATION
AWARDS (IIA): ผลงาน CHLORINE NEXT

THE INTERNATIONAL INNOVATION
AWARDS (IIA): CHLORINE NEXT

การประปานครหลวง โดยนายคมกฤช ทิ น กร ณ อยุ ธ ยา
ผูเ้ ชีย่ วชาญการประปานครหลวง ระดับ 10 และ นางนิสภัสร์ วงศ์พฒ
ั น์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (พัฒนาวิชาการประปา) รับรางวัลชนะเลิศการประกวด
International Innovation Awards 2019 ประเภท Service and
Solution ซึง่ มีผลงานส่งเข้าประกวดกว่า 160 ผลงาน จาก 30 ประเทศ
ทั่วโลก ณ Resorts World Sentosa ประเทศสิงคโปร์

Mr. Komkrit Dinakara Na Ayudhya, MWA Expert Level
10, and Mrs. Nisapas Wongpat, Assistant Governor (Waterworks Academic Development), received an award in the
Service and Solution category at the International Innovation
Awards 2019, featuring over 160 entries from 30 countries
around the world at Resorts World Sentosa, Singapore.
The “Chlorine Next” innovation is an application for
adjusting chlorine feeding anytime, anywhere to maintain
the quality of tap water for over 12 million customers in
the responsible areas including Bangkok, Nonthaburi, and
Samut Prakan. This application improves the quality of life
and ensures optimal chlorine levels for disinfection to keep
the water clean and safe at all times.
This project is well-received and participated by
executives, employees, and staff.

ทั้งนี้ นวัตกรรม “Chlorine Next” คือ แอปพลิเคชันส�าหรับ
ปรับการจ่ายคลอรีนได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อรักษาคุณภาพน�้าประปา
บริ ก ารประชาชนกว่ า 12 ล้ า นคน ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ได้ แ ก่
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยิ่งขึ้น ยกระดับคลอรีนให้มีปริมาณคงเหลือเหมาะสม เพียงพอใน
การฆ่าเชื้อโรคอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ
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SOE AWARD : ผลงานอ่างอนามัย

SOE AWARD : SANITARY BASIN

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธมี อบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
(SOE Award) ประจ�าปี 2562 จัดขึ้นโดยส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ในการนี้ การประปา
นครหลวง ได้รบั 3 ประเภทรางวัล ซึง่ รวมถึงรางวัลความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม ประเภทชมเชย จากผลงาน
“อ่ า งอนามั ย ” โดยมี นายวั น ชั ย หล่ อ วั ฒ นตระกู ล กรรมการ
การประปานครหลวง (กปน.) นายปริ ญ ญา ยมะสมิ ต ผู ้ ว ่ า การ
การประปานครหลวง และ นางลาวัณย์ ฉัตรรุ่งชีวัน รองผู้ว่าการ
การประปานครหลวง เป็นผูร้ บั มอบรางวัลฯ ซึง่ เป็นการพัฒนาอุปกรณ์
ในงานซ่ อ มท่ อ และตั ด บรรจบท่ อ จ่ า ยน�้ า ขนาด 100-400 มม.
เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกภายนอกเข้าไปในท่อประปา และสามารถ
ลดการระบายน�า้ ทิ้งที่หัวดับเพลิง

On December 23, 2019, at the Centara Grand Hotel
and Bangkok Convention Center, Central World, Prime
Minister, General Prayuth Chan-Ocha presided over the 2019
award ceremony for the Spirit of Enterprise (SOE) award,
organized by the State Enterprise Policy Office (SEPO),
Ministry of Finance. MWA received three awards, including
the Honorable Mention Award in Creativity and Innovation
category from “Sanitary Basin.” Mr. Wanchai Wanchai
Lawattanatrakul, MWA committee member; Mr. Prinya
Yamasmit, MWA Governor; and Mrs. Lawan Chatrungchiwan,
MWA Deputy Governor, were the representatives to receive
the award. The sanitary basin is a development of
equipment for repairing and connecting 100-400 mm pipes
to prevent external impurities from entering the plumbing
and reducing water drainage at the fire hydrant.

THE INTERNATIONAL INNOVATION
AWARDS (IIA): ผลงาน ANTI SALINITY
TOOLS (ANSAT)

THE INTERNATIONAL
INNOVATION AWARDS (IIA):
ANTI SALINITY TOOLS (ANSAT)

ANSAT หรื อ ‘รู ้ สู ้ เ ค็ ม ’ ของการประปานครหลวง คว้ า
International Innovation Awards: IIA 2020 รางวัลชนะเลิศ
สาขานวัตกรรมด้านการบริการและการช่วยแก้ไขปัญหา (Services &
Solutions) จากองค์กร Enterprise Asia

The ANSAT or “Roo-Su-Khem” of MWA won the first
prize in the “Service & Solution” category at the
International Innovation Award (IIA) 2020 from Enterprise
Asia.
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THAILAND KAIZEN AWARD 2020 :
GOLDEN AWARD จากผลงาน “การปฏิวัติ
ซองคิท”
ผลงาน “การปฏิวตั ซิ องคิท” ได้รบั รางวัล Golden Award จาก
การประกวด “Thailand Kaizen Award 2020” ประเภท Genba
Kaizen จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นเวที
แลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสา� หรับ
ผูท้ มี่ ผี ลงาน Kaizen ดีเด่น และองค์กรทีน่ า� Kaizen เข้าไปช่วยปรับปรุง
กระบวนการท� า งานให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลที่ ดี ขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ผลงาน “การปฏิวัติซองคิท” เป็นโครงการพัฒนาอุปกรณ์
ในการเปิดปิดประตูน�้า (Valve Key) ส�าหรับงานซ่อมท่อประปาที่
แตกรัว่ ซึง่ มีชอื่ เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า “ซอง” โดยในอดีต “ซอง”
มีลักษณะเป็นเหล็กรูปตัว T มีน�้าหนักค่อนข้างมาก การน�าไปใช้งาน
ต้องขนย้ายด้วยรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน (รถกระบะ) ซึ่งมีความคล่อง
ตัวน้อย หากเป็นช่วงที่สภาพการจราจรติดขัด จะต้องใช้ระยะเวลา
ในการเดินทางค่อนข้างมาก จึงได้มีการพัฒนา “ซอง” เป็นแบบชุด
อุปกรณ์ทมี่ นี า�้ หนักเบา สามารถเคลือ่ นย้ายสะดวกด้วยรถจักรยานยนต์
ช่วยให้เข้าปิดน�้า ณ จุดท่อประปาแตกรั่ว ได้อย่างทันท่วงที ช่วยลด
ปริมาณน�า้ สูญเสีย และเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้น�้า

THAILAND KAIZEN AWARD 2020:
GOLDEN AWARD FOR “SONG-KIT”
The “Song-Kit” received the Golden Award from the
“Thailand Kaizen Award 2020” in the Genba Kaizen
category. The award ceremony was organized by the
Technology Promotion Association (Thailand - Japan),
a creative exchange forum. This award is given to outstanding
Kaizen performers and to the organization that has applied
Kaizen to help them continually improve their work
processes for better efficiency and productivity.
“Song-Kit” is a project to improve the control of valve
key for repairing broken plumbing pipes. The valve key, also
known as “Song,” is heavy T-shaped steel. The “Song”
is transported in a 1-ton truck, so it has slight maneuverability
and takes time to travel during traffic congestion. The
improvement made “Song” a lightweight, motorcycle
transportable device, which allows staff to quickly shut off
broken pipes to reduce water loss and improve customer
satisfaction.
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รายงานทางการเงิน
ประจ�าปี 2563

FIRST YOU LEARN
THEN YOU
REMOVE THE “L”

FINANCIAL STATUS
REPORT 2020
สถาบันพัฒนาวิชาการประปา ได้ด�าเนินการจัดฝึกอบรมให้กับ
พนั ก งานการประปานครหลวง บุ ค คลภายนอก องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนต�าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และหน่วยงานอื่น ๆ
ตลอดจนผู้รับจ้างที่ท�างานให้การประปานครหลวงและบริษัทต่าง ๆ
โดยมีรายได้ด�าเนินงาน รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ และ
เงินน�าส่งให้กบั การประปานครหลวงเป็นประจ�าทุกปี โดยในปีงบประมาณ
2563 มีรายละเอียดแต่ละรายการ ดังนี้

MWA Waterworks Institute of Thailand (M-WIT) has
conducted training courses for MWA staff, people, Subdistrict
Administrative Organization (SAO), Provincial Administrative
Organization (PAO), Municipality, and other organizations
including contractors working for the MWA.
The details of the annual operating revenue, other
revenues, and operating expenses for MWA during the fiscal
year 2020 are as follows:

รายได้จากการจัดฝึกอบรม
ให้กับบุคลากรภายนอก ประจ�าปี 2563
REVENUE FROM PUBLIC TRAINING COURSES FOR THE YEAR 2020
ักส ร ระบบ วบ
นงานประปา ันสง

ั น ั ะ ปกร
า
ะป บั รน 2563
จัง วั ชยงราย
รายได้ 697,500 บาท

22
Revenue: 697,500 Baht
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กั ส ร การ วบ งานก สรางวาง ประปา
ะการ รวจส บ วบ
าพนํา รน 2563
จัง วั สรา ร าน
รายได้ 724,500 บาท

22
Revenue: 724,500 baht

รายได้จากการจัดฝึกอบรมให้กับผู้รับจ้างที่ทา� งานให้การประปานครหลวง
และบริษัทต่าง ๆ ประจ�าปี 2563
REVENUE FROM TRAINING COURSES FOR MWA’S CONTRACTORS
AND OTHER COMPANIES DURING THE FISCAL YEAR 2020.
ักส ร การพัฒนา า ร านงานก สราง
วาง ประปา บร าร ะว วกร รน
2563
วัน 2 3 า 2562
รายได้ 214,200 บาท

ักส ร า ร าน าชพชางสํารวจ า รัว
พน าน รน 2563
วัน 2 3 นา 2563

22
2 3
2
Revenue: 214,200 baht

2322

รายได้ 153,000 บาท

Revenue: 153,000 baht

ักส ร า ร าน าชพชางสํารวจ า รัว
พน าน รน 2 2563
วัน
นา 2563

22

รายได้ 141,000 บาท

Revenue: 141,000 baht

22

22 2
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รายได้อื่น ๆ

OTHER REVENUES

ส�าหรับรายได้อื่น ๆ ที่สถาบันพัฒนาวิชาการประปาน�าส่ง
การประปานครหลวง เป็นรายได้จากการให้บริการเช่าห้องฝึกอบรม
และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โดยการประปานครหลวงได้มปี ระกาศให้
หน่ ว ยงานภายนอกทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนสามารถเช่ า ใช้ บ ริ ก าร
ห้องอบรมและอุปกรณ์เกี่ยวกับการฝึกอบรมได้ เพื่อเป็นรายได้เสริม
ของการประปานครหลวงอีกทางหนึ่ง โดยในปีงบประมาณ 2563
มีหน่วยงานภายนอกใช้บริการ เช่น บริษทั โพธิศริ นิ ทร์ไทยคอมซิลแต้นท์
จ�ากัด, บริษัท ยิบอินซอย จ�ากัด, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล, คณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บริษัทยูเอชเอ็ม
จ�ากัด, บริษัท ซิม ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จ�ากัด, ร้านปราจิน ศิริมงคล,
บจก. เซ็ น ต์ อิ น โฟ เทค จ� า กั ด ฯลฯ สามารถน� า ส่ ง รายได้
เข้าการประปานครหลวง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 362,000 บาท

M-WIT generates other revenues through the rentals
of training rooms and audio-visual equipment. MWA has
notified external organizations, both public and private
sectors, about this rental availability to generate additional
revenue for MWA. During the fiscal year 2020, external
organizations that used these services are such as Phothi
Sirin Thai Consultant Company Limited; Yip In Tsoi & Co.,
Ltd.; Faculty of Engineering, Mahidol University; Faculty of
Veterinary Medicine, Chulalongkorn University; UHM Co.,
Ltd.; CIM Systems (Thailand) Co., Ltd.; Prajin Sirimongkol
Shop; Sense-InfoTech Co., Ltd., and etc. This generated
total revenue of 362,000 baht.
The revenue from canteen space rental/water supply
fee is 19,311.69 baht.

บาท

ค่าเช่าพืน้ ทีโ่ รงอาหาร/ค่าน�า้ ประปา เป็นจ�านวนเงิน 19,311.69

ค่าใช้จ่าย
EXPENSES

ค่าใช้จ่ายการจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอกประจ�าปี 2563
THIRD-PARTY TRAINING EXPENSES FOR THE YEAR 2020
ักส ร การ วบ งานก สรางวาง
ประปา ะการ รวจส บ วบ
าพนํา
รน 2563 วัน 2 3 กรา 2563
จัง วั สรา ร าน
า ชจาย นการ ํา นนการจั ักส ร
332 3 65 บา
ักส ร ระบบ วบ ั น ั
า นงานประปา ันสง
รน 2563 จัง วั ชยงราย
า ชจาย นการ ํา นนการจั
3 3 บา

ะ ปกร
ะป บั

414,370.03
บาท/Baht

2 3

332,734.65
บาท/Baht

ักส ร

22
3

3

148,361.74
บาท/Baht

า ชจายการจั ก บร กั ส ร กับ รับจาง
ํางาน การประปาน ร วง ะบร ั าง
าช
จาย นการ ํา นนการจั ักส ร 36 บา

36

22

22
332 3 65
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19,311.69
บาท/Baht

508,200
บาท/Baht

148,361.74
บาท/Baht

362,000
บาท/Baht

2,311,511.69
บาท/Baht

ะราย

359,838.26
บาท/Baht

895,466.42
บาท/Baht

1,422,000
บาท/Baht

ราย

362,000
บาท/Baht

1,416,051.27
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การจั บร สํา รับ รับจาง ํางาน การประปาน ร วง
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งบประมาณการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประปานครหลวง ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล จึงได้จดั สรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรประจ�าปี 2563
จ�านวน 66,500,000 บาท ให้กับสถาบันพัฒนาวิชาการประปา โดยมี
ค่าใช้จา่ ยรวมทัง้ สิน้ เป็นเงิน 47,441,559.11 บาท ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
จ�านวน 4,255 คน เฉลี่ยค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 11,149.60บาท/คน/ปี

งนนําสงการประปาน ร วง บา
ะ ปกร ส ั นปกร

า ชาพน รง า าร านําประปา

HUMAN RESOURCE
DEVELOPMENT BUDGET
MWA recognized the importance of human resource
development and allocated a budget of 66,500,000 baht
to M-WIT during the fiscal year 2020. The total expenditures
for the year were 47,441,559.11 baht, with 4,255 trainees,
average training cost of 11,149.60 baht/person/year.

ภาพรวมการใช้งบประมาณด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลฝึกอบรมปี 2561-2563
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