


 

รายงานการประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้ 
และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับหน่วยงาน 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ 
คร้ังที่  ๓/๒๕๕๕  วันที่  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

ณ  ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ 
 

ผู้ท่ีมาประชุม 
๑. นายเสริม หึกขุนทด ผู้ช่วยผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ประธานคณะทํางาน 
๒.  นางเบญจพร ชัยยุทธ  ผู้อํานวยการกองบริหารท่ัวไป คณะทํางาน 
๓. น.ส.สุปราณี บุญชิต แทนผู้อํานวยการกองระบบจําหน่าย.หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ คณะทํางาน 
๔. นายวีรวัฒน ์ พันธุ์แสง แทนผู้อํานวยการกองแผนและวิชาการ คณะทํางาน 
๕. นางภัทราภรณ์ ต่างประโคน ผู้อํานวยการกองบัญชีและการเงิน คณะทํางาน 
๖. นางเก้ือกูล รัตนสุวรรณ์ ผู้อํานวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ํา คณะทํางาน 
๗. นายศรายุธ แก้วสินธุ์ ผู้อํานวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทํางานและเลขาฯ 
๘.  นางจิระวรรณ มาตะพัตด์ิ หัวหน้างานธุรการ  คณะทํางาน 
๙. นางอลิสรา แพงสร้อย หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล คณะทํางาน 
๑๐. นายสัญลักษณ์   เบ้าดี หัวหน้างานเทคโนโลยีควบคุมการผลิต คณะทํางาน 
๑๑.นายมนต์ชัย เภาพิชญกุล หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะทํางาน 
๑๓. นางธนัญญา ธรรมษา นักบริหารงานท่ัวไป ๔ ผู้ช่วยเลขาฯ  

 
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่าน web conference 
๑. นายอนันต์ ชัยยุทธ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (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.นายอัชนันท์ อุ่นโสดา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย 
๑๓.นายวินัย แสงศุภวรรธน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ    
๑๔.นางดวงพร วายุแสง หัวหน้างานอํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ 
๑๕.นายพิชัย ดีชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส 
๑๖.นายกมล ศรีวงษ์ หัวหน้างานบริการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง 
๑๗.นายอารมณ์ จํานงชอบ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว 
๑๘.นายณเณร วัฒนกูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบําเหน็จณรงค์ 
     ๒/๑๙.นายชูชาติ 
 
 



-๒- 
 
๑๙.นายชูชาติ บุญเปียง แทนผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 
๒๐.นายขจรศักด์ิ ทองนาค แทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง 
๒๑.นายอมรเกียรติ โนนทนวงษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ 
๒๒.ว่าท่ี พ.ต.กฤษณ์ ไกยสวน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 นายเสริม  หึกขุนทด ประธานคณะทํางานฯ กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้  
 เรื่องท่ี๑. แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ทางคณะทํางานได้ดําเนินการ
ตามแผนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากแผนงานปฏิบัติการการจัดการความรู้ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ทางกปภ.ยังไม่แจ้งเวียนให้
ทราบทางคณะทํางานจึงได้ดําเนินการโดยใช้แผนปี ๒๕๕๔ เป็นแนวทางไปก่อน 

เรื่องท่ี๒. ตามคําสั่งท่ี ๒๕๕/๒๕๕๓ นั้น ผู้จัดการการประปาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ยังคงเป็นคณะทํางาน
เหมือนเดิม  

เรื่องท่ี๓.  เม่ือวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ทางคณะทํางานได้ส่งผลงานนวัตกรรมท้ัง ๔ เรื่องเข้าประกวดท่ี กปภ.
สํานักงานใหญ่ ซ่ึงในขณะนี้คณะกรรมการอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้คะแนน  
   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

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

มติท่ีประชุม รับรองรายงาน 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

  ๓.๑ แผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ของ กปภ.ข.๖ ประจําปี ๒๕๕๕ 
(เอกสารแนบ ๑) 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ   

  ๓.๒. การก่อสร้าง/ปรับปรุงมุมเรียนรู้ (learning Corner)  ภายในสํานักงาน กปภ.ข.๖ 
มอบหมายให้ ผอ.กองแผนและวิชาการ ดําเนินการ  ออกแบบ  ประมาณการ ประสานงานกับหัวหน้า

งานทรัพยากรบุคคล และหัวหน้างานธุรการ  เพ่ือสํารวจหาสถานท่ี  Lay out แบบแปลน จํานวน ๒ ทางเลือกและ
นําเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
     
 
 
 
    
            ๓/วาระท่ี๔.........  









ตารางการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านเสียงตามสายและเว็บไซต์ กปภ.ข. ๖ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕

กองบัญชีและการเงิน ๔-6 มกราคม ๕๕ กปภ.สาขากุฉินารายณ์ ๒ - 5  เมษายน ๕๕

25 - 29 มิถุนายน ๕๕ 17 -21 กันยายน ๕๕

กองบริหารท่ัวไป 9-13 มกราคม ๕๕ กปภ.สาขาสมเด็จ ๘ -12  เมษายน ๕๕

๒-๖ กรกฎาคม ๕๕ 24 -28 กันยายน ๕๕

กองระบบผลิตฯ ๑๖-20 มกราคม ๕๕ กปภ.สาขามหาสารคาม ๑๘ -20 เมษายน ๕๕

๙-๑๓ กรกฎาคม๕๕

กองแผนและวิชาการ 23-27 มกราคม๕๕ กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ๒๓ - 27 เมษายน ๕๕

16-20 กรกฎาคม๕๕

กปภ.สาขาขอนแก่น 30มกราคม -๓ กุมภาพันธ์ ๕๕ กปภ.สาขาชัยภูมิ ๒๓ -27 เมษายน ๕๕

23-27 กรกฎาคม๕๕

กปภ.สาขาบ้านไผ่ 6-10 กุมภาพันธ์ ๕๕ ,        กปภ.สาขาแก้งคร้อ ๓๐ เมษายน - ๔ พฤษภาคม ๕๕

30 กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม ๕๕

กปภ.สาขาชุมแพ ๑๓ -17 กุมภาพันธ์ ๕๕ กปภ.สาขาจัตุรัส ๘ -๑๑ พฤษภาคม ๕๕

6 -10 สิงหาคม ๕๕

กปภ.สาขาน้ําพอง ๒๐-24 กุมภาพันธ์ ๕๕ กปภ.สาขาหนองบัวแดง ๑๔ - ๑๘ พฤษภาคม ๕๕

14 -17 สิงหาคม ๕๕

กปภ.สาขาชนบท ๒๗-29 กุมภาพันธ์ -1-2มีนาคม ๕๕ กปภ.สาขาภูเขียว ๒๑ - ๒๕ พฤษภาคม ๕๕

20 -24 สิงหาคม ๕๕

กปภ.สาขากระนวน ๕-9 มีนาคม ๕๕ กปภ.สาขาบําเหน็จณรงค์ ๒๘ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๕๕

27 -31 สิงหาคม ๕๕

กปภ.สาขาหนองเรือ ๑๒-16 มีนาคม ๕๕ กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ๕ - ๘ มิถุนายน ๕๕

3 -7 กันยายน ๕๕

กปภ.สาขาเมืองพล ๑๙ - ๒๓ มีนาคม ๕๕ กปภ.สาขาโพนทอง ๑๑ - ๑๕ มิถุนายน ๕๕

กปภ.สาขากาฬสินธุ์ 10 -14 กันยายน ๕๕ กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ ๑๘ - ๒๒ มิถุนายน ๕๕

หมายเหตุ ขอให้แต่ละหน่วยงานจัดส่งองค์ความรู้ให้กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล(file) 

ผ่านทาง E-mail 552105@pwa.co.th อย่างน้อยหน่วยงานละ 5 เรื่อง ก่อนเดือนท่ีหน่วยงานนั้น ๆ 

จะออกเสียงตามสาย เพ่ือกองเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้นําส่งงานลูกค้าสัมพันธ์นําไปถ่ายทอดเสียงตาม

สายของกปภ.ข.๖ ตามกําหนดเวลาดังตารางข้างต้น และรวบรวมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกปภ.ข.๖ ต่อไป

หน่วยงานกปภ. วันท่ี หน่วยงาน วันท่ี



ตารางการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน web conference

มกราคม ผู้จัดการชัยภูมิ , ผู้จัดการกาฬสินธุ์ , ผอ.กองบัญชีและการเงิน

กุมภาพันธ์ ผู้จัดการขอนแก่น , ผู้จัดการบ้านไผ่ , ผอ.กองบริหารท่ัวไป

มีนาคม ผู้จัดการชุมแพ , ผู้จัดการน้ําพอง , ผอ.กองผลิตฯ

เมษายน ผู้จัดการชนบท , ผู้จัดการกระนวน , ผอ.กองแผนและวิชาการ

พฤษภาคม ผู้จัดการหนองเรือ , ผู้จัดการเมืองพล , ผอ.กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

มิถุนายน ผู้จัดการกุฉินารายณ์ , ผู้จัดการสมเด็จ , ผู้จัดการมหาสารคาม , ผอ.กองระบบจําหน่าย

กรกฎาคม ผู้จัดการพยัคฆภูมิพิสัย , ผู้จัดการแก้งคร้อ , ผู้จัดการจัตุรัส

สิงหาคม ผู้จัดการหนองบัวแดง , ผู้จัดการภูเขียว , ผช.กปภ.ข. ๖

กันยายน ผู้จัดการร้อยเอ็ด , ผู้จัดการสุวรรณภูมิ

ผอ.กองและผู้จัดการเดือน


