
 

รายงานการประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้ 
และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับหน่วยงาน 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ 
คร้ังที่  ๒/๒๕๕๕  วันที่  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

ณ  ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ 
 

ผู้ท่ีมาประชุม 
๑. นายเสริม หึกขุนทด ผู้ช่วยผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ประธานคณะทํางาน 
๒.  นางเบญจพร ชัยยุทธ  ผู้อํานวยการกองบริหารท่ัวไป คณะทํางาน 
๓. นายบุญเลิศ กมลวิบูลย์ ผู้อํานวยการกองระบบจําหน่าย คณะทํางาน 
๔. นายธนกร ศิลปะรายะ ผู้อํานวยการกองแผนและวิชาการ คณะทํางาน 
๕. นางภัทราภรณ์ ต่างประโคน ผู้อํานวยการกองบัญชีและการเงิน คณะทํางาน 
๖. นางเก้ือกูล รัตนสุวรรณ์ ผู้อํานวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ํา คณะทํางาน 
๗.  นายสัญญลักษณ์  เบ้าดี หัวหน้างานเทคโนโลยีควบคุมการผลิต คณะทํางาน 
๘. ว่าท่ีพ.ต.กฤษณ์ ไกยสวน ผู้จัดการการประปาสาขาสมเด็จ  คณะทํางาน 
๙. นายศรายุธ แก้วสินธุ์ ผู้อํานวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทํางานและเลขาฯ 
๑๐ นางจิระวรรณ มาตะพัตด์ิ หัวหน้างานธุรการ  คณะทํางาน 
๑๑ นางอลิสรา แพงสร้อย หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล คณะทํางาน 
๑๒.น.ส.สุปราณี บุญชิต แทนหัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ คณะทํางาน 
๑๓. นางธนัญญา ธรรมษา นักบริหารงานท่ัวไป ๔ ผู้ช่วยเลขาฯ  

ผู้ท่ีไม่มาประชุม 
1. นายมนต์ชัย เภาพิชญกุล หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะทํางาน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.น.ส. วนิดา แก้วมุนตรี หัวหน้างานประมวลข้อมูล 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่าน web conference 
๑.นางสิริธร สุพล ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ)ขอนแก่น 
๒.นายอาทิตย์ ต่างประโคน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ 
๓.นายทองดี พรหมนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ 
๔.นายพรชัย เกษดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ําพอง 
๕.นายลิเดช ทองคํา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท 
๖.นายสุชาติ วิชัยกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน 
๗.นายศักด์ิสิทธิ์ แก้วแสนชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ 
๘.นายศรายุทธ สิงหเดชะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล 
๙.นายสติ กาศลุน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ 
๑๐นางยุภาพร สุวรรณผิว ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ 
๑๑.นายนนทศักด์ิ ภู่ภัทรางค์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม 
๑๒.นายพนธกร กอแก้ว หัวหน้างานอํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย 
๑๓.นางสุกัญญา จินดามณี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ 
     ๒/๑๔.นางดวงพร... 
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-๒- 
 
๑๔.นางดวงพร วายุแสง หัวหน้างานอํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ 
๑๕.นายพิชัย ดีชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส 
๑๖.นายวสันต์ ยั่งยืน หัวหน้างานบริการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง 
๑๗.นายอารมณ์ จํานงชอบ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว 
๑๘.นายณเณร วัฒนกูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบําเหน็จณรงค์ 
๑๙.นายสุชาติ บุญเปียง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 
๒๐.น.ส.เสาวณีย ์ ราชธา หัวหน้างานอํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง 
๒๑.นายสาธิต มีกล้า หัวหน้างานอํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 นายเสริม  หึกขุนทด ประธานคณะทํางานฯ กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
 เรื่องท่ี ๑. เหตุท่ีต้องเลื่อนการประชุม จากเดิมประชุม วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นวันท่ี ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔  เนื่องจากวันท่ี ๒๙ มีการอบรมโครงการ water safety plan   
    เรื่องท่ี ๒.  การเวียนรายงานการประชุมทุกครั้งจะใช้วิธีการส่งผ่าน E-mail   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 
 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่ง
การเรียนรู้ระดับหน่วยงาน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ครั้งท่ี ๑/255๕  
  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้ขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ ดังนี้  
 ในวาระท่ี๓ ข้อท่ี๓.๑ บรรทัดท่ี ๓ จากเดิมการปรับปรุงได้ดําเนินการแล้วเสร็จและตรวจรับงานจ้างเรียบร้อย
แล้ว แต่มีส่วนท่ีจะต้องจัดทําเพ่ิมเติม คือการจัดทําลิ้นชักในการเก็บรักษาเงิน มอบหมายให้กองบัญชีดําเนินการ
เบิกจ่ายจากงบทําการ แก้ไขเป็น การจัดทําเคาน์เตอร์รับชําระค่าน้ํา และมอบหมายให้กองบัญชีดําเนินการขออนุมัติ
งบประมาณ   
 ข้อท่ี ๓.๑ บรรทัดท่ี ๑๐ จากเดิม มอบหมายให้ กองบริหารงานท่ัวไป หาแนวทางในการดําเนินการปรับปรุง
ทัศนียภาพจุดรับชําระค่าน้ํา แก้ไขเป็น มอบหมายให้ กองบริหารท่ัวไป  หาแนวทางในการปรับปรุงทัศนียภาพจุดรับ
ชําระค่าน้ํา แทนการตัดต้นสักท้ิง  
 ข้อ ๓.๒ จากเดิม เดือนตุลาคมเป็นการนําเสนอองค์ความรู้ของ กทส. แก้ไขเป็น เดือนตุลาคมเป็นการ
นําเสนอองค์ความรู้ของ กรจ. 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ 
  ๓.๑ แต่งต้ังคณะทํางานการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 

๖ 
       - ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ ผลการดําเนินงานในการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการ

เรียนรู้ระดับหน่วยงานของหน่วยงาน กปภ.ข. ๖ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔   
 
           ๓/โดยคณะทํางาน.... 
 
 
 



-๓- 
 

            โดยคณะทํางานชุดเดิม เริ่มทํางานต้ังแต่ปี ๒๕๕๓  และได้ดําเนินงานตามแผนจนถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ท่ี
ผ่านมามีผลงานท่ีคณะทํางานได้ส่งเข้าประกวดประเภทนวัตกรรม  มี ๔ นวัตกรรมดังนี้ 

๑. โครงการรับชําระเงินค่าน้ําแบบ Online 
๒. โครงการแจ้งเตือนผู้ใช้น้ําผ่านโปรแกรม PwaSmsService 
๓. แผงควบคุมการผลิตน้ําระยะไกลด้วยโทรศัพท์มือถือ 
๔. ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าด้วยโปรแกรมตรวจสอบค่าไฟฟ้า MS-Excel 

 ซ่ึงการส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวดจะมีวิธีการส่ง อยู่ ๒ รูปแบบ คือ ๑. ส่งในนามคณะทํางาน  ๒. ส่งใน
นามของหน่วยงาน หรือบุคคล เพ่ือเข้าประกวดนวัตกรรมของกปภ.  
 -ประธาน แจ้งรายชื่อคณะทํางานเพ่ิมเติมจากปีงบประมาณ ๒๕๕๔ แต่งต้ังเป็นคณะทํางานในปีงบประมาณ 
๒๕๕๕  ตามคําสั่งท่ี กปภ.ข.๖ /๑๓๔ / ๒๕๕๕  ดังนี้  

 ๑. ผู้ชว่ยผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖   ประธานคณะทํางาน 

 ๒.  ผู้อํานวยการกองระบบจําหน่าย     คณะทํางาน 

 ๓.  ผู้อํานวยการกองบัญชีและการเงิน     คณะทํางาน 

 ๔.  ผู้อํานวยการกองบริหารท่ัวไป     คณะทํางาน 

 ๕.  ผู้อํานวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ํา   คณะทํางาน 

 ๖,  ผู้อํานวยการกองแผนและวิชาการ     คณะทํางาน 

 ๗.  ผู้จัดการการประปาในสังกัด ท้ัง ๒๒ สาขา    คณะทํางาน 

 ๘.  หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์      คณะทํางาน 

 ๙.  หัวหน้างานธุรการ      คณะทํางาน 

 ๑๐.หัวหน้างานเทคโนโลยีควบคุมการผลิต    คณะทํางาน 

 ๑๑. หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   คณะทํางาน 

 ๑๒. หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล     คณะทํางาน 

 ๑๓. ผู้อํานวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ    คณะทํางานและเลขาฯ 

 ๑๔. นางธนัญญา     ธรรมษา     นักบริหารงานท่ัวไป ๔  ผู้ช่วยเลขาฯ 

 คณะทํางานคณะนี้ ได้แต่งต้ังให้ผู้จัดการการประปาสาขา ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะทํางานองค์การ
แห่งการเรียนรู้ เพ่ือท่ีจะได้รับทราบ ค้นหาการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมองค์ความรู้ในระดับกปภ.เขต และ
ระดับองค์กร ต่อไป   

มติท่ีประชุม รับทราบ   
   ๓.๒ แผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ของ กปภ.ข.๖ ประจําปี ๒๕๕๕  
   จากการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕  ประธานได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ จัดทําร่างแผนปฏิบัติการการ
จัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ของ กปภ.ข.๖ ประจําปี ๒๕๕๕ ซ่ึงเลขาได้ดําเนินการแล้ว(ตาม
เอกสารแนบ)       
มติท่ีประชุม รับทราบ  
           ๔/วาระท่ี๔...... 



-๔- 
 

 วาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา   
   ๔.๑ แผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ กปภ.ข.๖ ประจําปี
๒๕๕๕  
    เลขาฯ นําเสนอร่างแผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ของ กปภ.ข.๖ ประจําปี ๒๕๕๕  เนื่องจากแผน ปฏิบัติการการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของการประปาส่วนภูมิภาคยังไม่มีการกําหนดแผนของปี ๒๕๕๕  กปภ.ข.๖ จึงได้อ้างอิง
จากแผนปฏิบัติการในปี ๒๕๕๔ ก่อน  

- ท่ีประชุม ได้มีความเห็นในหัวข้อต่าง ๆ ของร่างแผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้และการสร้างองค์การ
แห่งการเรียนรู้ ของกปภ.ข.๖ ประจําปี ๒๕๕๕ สรุปได้ดังนี้ 

 
แผนการดําเนินงาน กิจกรรม ความเห็นท่ีประชุม 

แผนท่ี ๑ 
เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับการจัดการ
ความรู้และการสร้างองค์การแห่งการ
เรียนรู้ 

มีการประชุมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการความรู้
และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้
ให้แก่พนักงาน 

-ให้กอง และกปภ.สาขา เสนอ
หลักสูตรการฝึกอบรม/สัมมนาหรือ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ของปี ๒๕๕๕ ในการ
ประชุมครั้งต่อไป 
 
 

แผนท่ี ๒ 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ 

จัดทํากิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้
ผ่านเสียงตามสายและเว็บไซต์ กปภ.
๖ 

-ให้กองและกปภ.สาขา จัดส่งองค์
ความรู้ให้งานประชาสัมพันธ์ เพ่ือ
เผยแพร่ผ่านเสียงตามสาย 
-โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขา จัด
เรียงลําดับการจัดองค์ความรู้ของกอง
และกปภ.สาขา นํามาแจ้งในท่ีประชุม
ต่อไป 

แผนท่ี ๓ 
แผนเสริมสร้างความรู้ของพนักงาน 
เพ่ือนําไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
๓.๑ สร้างหลักการเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ภายในองค์กร 

๑. จัดกิจกรรมประกวดคู่มือ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด 

-คู่มือปฏิบัติงานตาม SOP(Standard 
Operatin Procedure)มีการจัดทํา
อยู่แล้ว 
-ให้กองและกปภ.สาขานําเสนอ
กิจกรรมสําหรับแผนท่ี ๓ ในการ
ประชุมครั้งต่อไป 

 ๒. จัดทําข้อมูลใน web site ของ
หน่วยงาน มีความถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

-ปรับปรุง web site ของกปภ.ข.๖ 
ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันมากท่ีสุด เบ่ือง
ต้นขอให้กปภ.สาขาตรวจสอบข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องกับกปภ.สาขา เช่น รูปถาย 
เบอร์โทร หากไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้งทา
งกทส.แก้ไข 

๓.๒ สร้างกลไก แหล่งความรู้ภายใน
องค์กร 

- รวบรวมองค์ความรู้ท่ีหน่วยงานใน
สังกัดนํามาเพ่ิมเติมไว้ท่ีมุมแห่งการ
เรียนรู้ กปภ.ข.๖  
-จัดทําทะเบียนองค์ความรู้ของมุม 
แห่งการเรียนรู้ 

-ทางกบร.ได้เสนอการจัดทํามุมแห่ง
การเรียนรู้ผ่านผอ.เขต แล้ว ขณะนี้ 
กผว.อยู่ในระหว่างการสํารวจ 
ออกแบบ 
-กทส.รายงานว่าขณะนี้ได้สร้าง



ฐานความรู้ขององค์กรลงในเว็บไซต์
กปภ.ข.๖ แล้ว ซ่ึงจะทําการจัด
ฝึกอบรม การวางข้อมูลลงในเว็บไซต์
ให้กับกปภ.สาขาต่อไป 
 

๓.๓ การเสริมสร้างการเรียนรู้
ภายในองค์กร 

๑. ส่งเสริมบุคลากรในการเข้ารับการ
ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน เพ่ือพัฒนา
ความรู้ และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน 

-การฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน เพ่ือ
พัฒนาความรู้ และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน นั้น ทางส่วนกลางจะ
กําหนดข้ึนมาเอง 

 ๒. ส่งเสริมบุคลากรในการเข้าศึกษา
ต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 

- กิจกรรมนี้เป็นนโยบายของกปภ.
คณะทํางานชุดนี้จะไม่มีแผนนี้ 

 ๓.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรท่ีเก่ียวกับระบบพ่ีเลี้ยง
สอนงาน 

- ได้มีการจัดส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม
แล้วในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ตาม
แผนการฝึกอบรม กองฝึกภาค ๒ 

 ๔. จัดการแข่งขันนวัตกรรมภายใน
หน่วยงาน 

-กําหนดให้ส่งนวัตกรรมเป็นประจํา
ทุกปี  

๓.๔ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ๒. การจัดกิจกรรมถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้ 

- จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ของ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ ผ่าน
ระบบ web conference ในการ
ประชุม โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขา 
จัดเรียงลําดับในการถ่ายทอดองค์
ความรู้ของผจก.สาขาในสังกัดในการ
ประชุมครั้งละ ๒-๓ คน ประมาณ 
๑๐-๑๕ นาทีต่อคน นําเสนอการ
ประชุมครั้งต่อไป 

แผนท่ี ๔ 
แผนประยุกต์ใช้ความรู้ 

-กําหนดให้มีการรายงานสรุปผลการ
เรียนรู้ ของบุคลากรท่ีส่งเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม/สัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือ
นําไปเผยแพร่ต่อไป 

- ส่งรายงานให้คณะทํางาน ๑ ชุด 
ทางผอ.กองทุกกองและกปภ.สาขา
สําเนา ๑ ชุด เก็บไว้ 
 

แผนท่ี ๕ ๑. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ของคณะทํางานการจัดการความรู้ฯ 
ระดับหน่วยงาน (กปภ.ข.๖) ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อคณะ
กรรมการฯ 

-ผลการดําเนินงานจะจัดส่งในเดือน
กรกฎาคม ทุกปี 

 
มติท่ีประชุม -รับทราบ 
  -เลขาดําเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ตามความเห็นและข้อสังเกตของคณะทํางาน 
 
 
 
 
 
           ๖/วาระท่ี๕ เรื่องอ่ืน........... 



-๖- 
 

วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
  เรื่องท่ี ๑. นางเบญจพร  ชัยยุทธ ผู้อํานวยการกองบริหาร  ขอให้ยืนยัน/ทบทวนมติสื่บเนื่องจากการประชุม
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องเรื่องการปรับปรุงใช้ป้อมยามเป็นจุดชําระค่าน้ํานั้น เป็นการเปิดใช้ชั่วคราว
ส่วนการก่อสร้างจุดรับชําระค่าน้ําบริเวณด้านข้างทิศตะวันออกของ กปภ.ข.๖  นั้น ยังคงให้ กผว.๖ และ กบง.๖  
 ดําเนินการของบประมาณก่อสร้างตามมติท่ีประชุมเดิมซ่ึงมีมติไว้แล้ว  ทางการประปาสาขาขอนแก่นไม่ประสงค์จะให้
เพ่ิมจุดชําระค่าน้ํา 
  นายธนกร ศิลปะรายะ  ผู้อํานวยการกองแผนและวิชาการ ชี้แจ้งว่าได้ประสานงานกับการประปาขอนแก่น 
ทราบว่า การประปาสาขาขอนแก่นไม่ประสงค์จะทําจุดชําระค่าน้ําเพ่ิม  
  นางภัทราภรณ์  ต่างประโคน  ผู้อํานวยการกองบัญชีและการเงิน ให้ความเห็นว่าขณะนี้สถิติการใช้บริการของ
ผู้ใช้น้ํา ขณะนี้ผู้ใช้น้ําเพ่ิมข้ึนวันละ ๓๐๐ รายข้ึนไป ซ่ึงในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีผู้ใช้น้ําเพ่ิมข้ึนมากข้ึน สามารถจะ
ขยายพ้ืนท่ีได้อีก 
  นายธนกร ศิลปะรายะ  ผู้อํานวยการกองแผนและวิชาการ รายงานว่าได้ดําเนินการจัดหาป้อมยามแบบน๊อค
ดาวน์ สูง ๒ เมตร ทดแทนจุดชําระค่าน้ํา 
มติท่ีประชุม  ยกเลิกจุดรับชําระค่าน้ําบริเวณด้านข้างทิศตะวันออกของกปภ.ข.๖ และให้จุดรับชําระค่าน้ําบริเวรป้อม
ยามเป็นการถาวร 
  เรื่องท่ี ๒. นางภัทราภรณ์  ต่างประโคน  ผู้อํานวยการกองบัญชีและการเงิน ขอให้ทางกทส. แก้ปัญหา
โปรแกรมรับชําระเงินในระหว่างการเปิดใช้เครื่องรับชําระเงินช่วงเช้า  
  ทางกทส.รับทราบและจะดําเนินแก้ไขต่อไป  

เรื่องท่ี ๓. นายเสริม หึกขุนทด ประธานคณะทํางาน กําชับให้ผู้จัดการการประปาสาขา ปฏิบัติตาม SOP  
ของ กปภ.สาขาให้ครบถ้วน ซ่ึงทางประธาน จะติดตามผลให้เป็นไปตามคู่มือต่อไป 
 เรื่องท่ี ๔ นายศรายุทธ  สิงหเดชะ ผู้จัดการการประปาสาขาเมืองพล ขอทราบความก้าวหน้าแผงควบคุมการ
ผลิตน้ําระยะไกลด้วยโทรศัพท์มือถือ 
 นายสัญลักษณ์  เบ้าดี หัวหน้างานเทคโนโลยีควบคุมการผลิต ชี้แจงในท่ีประชุมขณะนี้ได้ดําเนินการเสร็จสิ้น
แล้ว และได้จัดทําวิดีโอสาธิต  สามารถเข้าไปดูในเว็บได้ ตามข้ันตอนดังนี้ 

๑. เข้าไปท่ี Google พิมพ์คําว่า ประปาอัตโนมัติ 

 
 
 
 
 
            ๗/๒.คลิก.......... 
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