


 

รายงานการประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้ 
และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับหน่วยงาน 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ 
คร้ังที่  ๔/๒๕๕๕  วันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ 

ณ  ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ 
 

ผู้ท่ีมาประชุม 
๑. นายเสริม หึกขุนทด ผู้ช่วยผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ประธานคณะทํางาน 
๒.  นางเบญจพร ชัยยุทธ  ผู้อํานวยการกองบริหารท่ัวไป คณะทํางาน 
๓. นายวีรวัฒน ์ พันธุ์แสง แทนผู้อํานวยการกองแผนและวิชาการ คณะทํางาน 
๔. นางภัทราภรณ์ ต่างประโคน ผู้อํานวยการกองบัญชีและการเงิน คณะทํางาน 
๕. นางเก้ือกูล รัตนสุวรรณ์ ผู้อํานวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ํา คณะทํางาน 
๖. นายศรายุธ แก้วสินธุ์ ผู้อํานวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทํางานและเลขาฯ 
๗.  นางจิระวรรณ มาตะพัตด์ิ หัวหน้างานธุรการ  คณะทํางาน 
๘. นางอลิสรา แพงสร้อย หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล คณะทํางาน 
๙.  นายสัญลักษณ์   เบ้าดี หัวหน้างานเทคโนโลยีควบคุมการผลิต คณะทํางาน 
๑๐. นายมนต์ชัย เภาพิชญกุล หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะทํางาน 
๑๑.น.ส.สุปราณี บุญชิต แทนหัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ คณะทํางาน 
๑๒. 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.นายนิคม พงศ์สุวรรณ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ 
๑๕.นายพิชัย ดีชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส 
๑๖.นายกมล ศรีวงษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง 
๑๗.นายอารมณ์ จํานงชอบ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว 
๑๘.นายณเณร วัฒนกูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบําเหน็จณรงค์ 
     ๒/๑๙.นายชูชาติ 
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๑๙.นายชูชาติ บุญเปียง แทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 
๒๐.นายพูนศิลป์ ดีรอด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง 
๒๑.นายอมรเกียรติ โนนทนวงษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ 
๒๒.ว่าท่ี พ.ต.กฤษณ์ ไกยสวน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 นายเสริม  หึกขุนทด ประธานคณะทํางานฯ กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้  
 เรื่องท่ี๑. เรื่องการจัดประชุมคณะทํางาน ซ่ึงเป็นนโยบายประชุมคณะทํางานผ่าน web conference เท่านั้น 
จะมีการแจ้งเวียนรายงานการประชุม วันเวลา การประชุม ในแต่ละครั้งจะใช้วิธีการเวียนเอกสารผ่านทาง e –mail. 
และจะไม่ส่งเป็นเอกสารตามไป เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่าย และเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิด
ประโยชน์มากท่ีสุด  

 เรื่องท่ี ๒ ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับผลการคัดเลือกรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ปี ๒๕๕๔  ซ่ึง 
กปภ.ข.๖ ได้เสนอผลงานเพ่ือร่วมการคัดเลือก จํานวน ๔ ผลงาน และได้รับรางวัล ดังนี้ .- 

          รางวัลเหรียญทองแดง ได้รับ ๓ รางวัล  จาก ๗ ผลงานท่ีควรได้รับรางวัล  คือ 

          ๑. โครงการรับชําระเงินค่าน้ําประปาแบบออนไลน์  

เสนอโดย  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ 

         ๒. โครงการแจ้งเตือนผู้ใช้น้ําผ่านโปรแกรม PwaSMSService  

เสนอโดย ทีมงานประมวล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          ๓. การตรวจสอบใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าด้วยโปรแกรมตรวจสอบค่าไฟฟ้า MS–Excel  

เสนอโดย นายสมชาย เกียรติปกรณ์ วิศวกร ๗ งานบํารุงรักษา กองระบบผลิตและควบคุมการผลิต 

          รางวัลเหรียญเงิน ๑ รางวัล จาก ๗ ผลงานท่ีควรได้รับรางวัล คือ แผงควบคุมการผลิตน้ําระยะไกลด้วย
โทรศัพท์มือถือ  

เสนอโดย คณะทํางานการจัดการการเรียนรู้ระดับหน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ 

ท้ังนี้ การประปาส่วนภูมิภาค  จะให้มีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ได้การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมดีเด่น ปี ๒๕๕๔ ใน
งานวันสถาปนา การประปาส่วนภูมิภาค ครบรอบ ๓๓ ปี ซ่ึงจะจัดข้ึนปลายเดือนกุมภาพันธ์ท่ีจะถึงนี้ 

          นอกจากนี้แล้ว มอบหมายให้คณะทํางานช่วยดู นวัตกรรม ท่ีได้รับผลงานในแต่ละเขต ว่า นวัตกรรมผลงานชิ้น
ไหนท่ีเราสามารถนํามาพัฒนาเพ่ิมเติมได้    

           3/เรื่องท่ี ๒.............. 
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เรื่องท่ี ๒  แผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ของ การประปาส่วนภูมิภาค

เขต ๖  ประจําปี ๒๕๕๕  
 ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ของการประปาส่วนภูมิภาค

เขต ๖ ไปก่อน 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ 
 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่ง
การเรียนรู้ระดับหน่วยงาน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ครั้งท่ี ๓/255๕   
  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๓/255๕   
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ 
 

  ๓.๑. การก่อสร้าง/ปรับปรุงมุมเรียนรู้ (learning Corner)  ภายในสํานักงาน กปภ.ข.๖ 
 เรื่องท่ี ๑.  มอบหมายให้ การประปาส่วนภูมิภาคในสังกัด ได้ดําเนินการจัดทํา / ปรบัปรุงมุมเรียนรู้ 

ภายในสํานักงาน จัดเตรียมรูปถ่าย และข้อมูล ให้เสร็จสิ้นก่อนเดือน กรกฎาคม ซ่ึงทางงานทรัพยากรบุคคลจะติดต่อ
ประสานงานอีกครั้ง  

เรื่องท่ี ๒. มอบหมายให้ ผอ.กองแผนและวิชาการ ดําเนินการ  ออกแบบ  ประมาณการ ประสานงาน
กับหัวหน้างานทรัพยากรบุคคล และหัวหน้างานธุรการ  เพ่ือสํารวจหาสถานท่ี  Lay out แบบแปลน จํานวน ๒ 
ทางเลือกและนําเสนอในการประชุม นายวีรวัฒน์  พันธุ์แสง  นายช่างโยธา ๖ ได้นําเสนอ ๒ สถานท่ี ดังนี้ 

๑.บริเวณสนามเปตอง 
๒. ช่วงระหว่างตึกกองแผนและวิชาการ 
นางภัทราภรณ์  ต่างประโคน ผู้อํานวยการกองบัญชีและการเงิน ได้เสนอในท่ีประชุมว่า ในขณะนี้ทุก

กองมีความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารเพ่ือท่ีจะจัดเก็บเอกสารของแต่ละกอง ดังนี้ 
๑.   คณะทํางานการจัดการความรู้ฯ ต้องการสถานท่ีในการก่อสร้าง มุมเรียนรู้ 
๒.  กองบัญชีและการเงิน  ต้องการสถานท่ีในการจัดเก็บเอกสารทางการบัญชีซ่ึงจะต้องรักษาเอกสาร

เป็นระยะเวลา ๑๐ ปี 
๓.   กองระบบจําหน่าย ต้องการสถานท่ีในการเก็บเอกสารเก่ียวกับประชาสัมพันธ์ 
๔. กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ํา ต้องการสถานท่ีในการก่อสร้างห้องแล็ป ซ่ึงเป็นไปตามงบ

นโยบาย 
ซ่ึงหากแต่ละกองต่างฝ่ายต่างทํา อาจทําให้ภูมิทัศน์ของการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ เสียไปและไม่

เป็นเอกภาพ ทําให้สถานทีคับแคบลง 
นายเสริม  หึกขุนทด ประธาน  ได้เสนอให้มีการแต่งต้ังคณะทํางานข้ึนมาเก่ียวกับเรื่องการใช้พ้ืนท่ีใน

บริเวณสํานักงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖  เพ่ือระดมความคิดแต่ละหน่วยงานถึงความจําเป็นในการก่อสร้างหรอื
ปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในสํานักงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ   มอบหมายให้ กองบริหารท่ัวไป พิจารณาดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนมาชุดหนึ่ง เพ่ือ
พิจารณาร่วมกัน  
            ๔/๓.๒ การ... 



-๔- 
 
   

๓.๒ การเผยแพร่องค์ความรู้เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้กับพนักงานในสังกัด การประปาส่วน
ภูมิภาคเขต ๖ 

เรื่องท่ี ๑. มอบหมายให้ การประปาส่วนภูมิภาค ทุกสาขา ปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการการ
จัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ประจําปี ๒๕๕๕  โดยการเปิด
เสียงตามสายช่วงเช้า เวลา ๐๘.๔๐ น.  ช่วงเย็น เวลา ๑๕.๕๐ น.  

เรื่องท่ี ๒. การจัดส่งเอกสารให้กองเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบการส่งรายงานแบบบันทึกข้อความ 
เรื่องท่ี ๓. เปลี่ยนแปลงรายการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านเสียงตามสายและเว็บไซต์ กปภ.ข.๖ กองระบบผลิต

และควบคุมคุณภาพน้ํา ขอเปลี่ยนแปลงการส่งรายงานกับกองบัญชีและการเงิน ซ่ึงจะเป็นวันท่ี ๒๕ – ๒๙ มิถุนายน 
๒๕๕๕  
    เรื่องท่ี ๔.  ในการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งต่อไปจะเริ่มการประชุมเวลา 10.00 น. และครั้งต่อไปการ
ประชุมคณะทํางานจะทําการประชุม ในเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   ไม่มี 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
   5.1  การจัดกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้ (ผู้จัดการ กปภ.สาขา ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ในการประชุมคณะทํางานฯ)  

การประชุมในครั้งนี้ ท่ีประชุมได้รับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ จาก        

๑. นายสติ  กาศลุน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ ได้นําเสนอเรื่อง เป้าหมายและการ
จัดทําแผนคู่มือปฏิบัติงาน  ถ้าจะให้การทํางานสําเร็จตามเป้าหมายเราควรจะมีการทําแผนปฏิบัติงานข้ึนมา และปฏิบัติ
ให้ได้ตามแผนตามเป้าหมายท่ีเราได้จัดทําข้ึนมา (ตามเอกสารแนบ)      

๒. นางภัทราภรณ์  ต่างประโคน ผู้อํานวยการการกองบัญชีและการเงิน  ได้นําเสนอความรู้เรื่อง การ
ทํางานในระบบ Billing  

  การทํางานในระบบ billing  จะเป็นการทํางานผ่านคอมพิวเตอร์ ทางไอทีจะมีการกําหนด  user และ 
password  ให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ ซ่ึงจะแยกสิทธิ์ในการใช้ ดังนี้ 

  ๑.พนักงานหน้าเคาน์เตอร์  ก็จะมี user ซ่ึงจะปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะรับชําระหน้าเคาน์เตอร์
เท่านั้น 

  ๒.หัวหน้างานอํานวยการ   ก็จะมี user ซ่ึงจะปฏิบัติหน้าท่ีทําการยกเลิกใบเสร็จ 

  ๓.หัวหน้างานจัดเก็บ   ก็จะมีอีก user  

           ๕/ปัญหาท่ีเกิด..... 




