


 
รายงานการประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้ 

และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับหน่วยงาน 
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ 

ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๕  วันท่ี  20 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
ณ  ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ 

 

รายช่ือผู้ท่ีมาประชุม 
๑. นายเสริม หึกขุนทด ผู้ช่วยผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ประธานคณะทํางาน 
๒.  นางเบญจพร ชัยยุทธ  ผู้อํานวยการกองบริหารท่ัวไป คณะทํางาน 
3.  นายศักด์ิสิทธิ์ แก้วแสนชัย ผู้อํานวยการกองระบบจําหน่าย คณะทํางาน 
4. นายธนกร ศิลปะรายะ ผู้อํานวยการกองแผนและวิชาการ คณะทํางาน 
5. นางภัทราภรณ์ ต่างประโคน ผู้อํานวยการกองบัญชีและการเงิน คณะทํางาน 
6. นางเก้ือกูล รัตนสุวรรณ์ ผู้อํานวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ํา คณะทํางาน 
7. นายศรายุธ แก้วสินธุ์ ผู้อํานวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทํางานและเลขาฯ 
8.  นางจิระวรรณ มาตะพัตด์ิ หัวหน้างานธุรการ  คณะทํางาน 
9. นางอลิสรา แพงสร้อย หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล คณะทํางาน 
10.  นายสัญลักษณ์   เบ้าดี หัวหน้างานเทคโนโลยีควบคุมการผลิต คณะทํางาน 
๑1. นายเด่นพงศ์  วัฒนศักด์ิศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์แทน 
   หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  คณะทํางาน 
๑2.นายสุรพันธ์ จันทร์โชโต หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ คณะทํางาน 
๑3. นางธนัญญา ธรรมษา นักบริหารงานท่ัวไป ๔ ผู้ช่วยเลขาฯ  
 
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่าน web conference 
๑. นางสิริธร สุพล แทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ)ขอนแก่น 
๒. นายอาทิตย์ ต่างประโคน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ 
๓. นายทองดี พรหมนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ 
๔. นายพรชัย เกษดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ําพอง 
๕. นายลิเดช ทองคํา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท 
๖. นายสุชาติ วิชัยกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน 
๗. ว่าท่ี พ.ต.กฤษณ์ ไกยสวน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ 
๘. นายศรายุทธ สิงหเดชะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล 
๙. นายสติ กาศลุน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ 
10.นายอดิศร น้อยผาง          ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ 
๑1.นางยุภาพร สุวรรณผิว ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ 
๑2.นายนนทศักด์ิ ภู่ภัทรางค์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม 
๑3.นายอัชนันท์ อุ่นโสดา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย 
๑4.นายวินัย แสงศุภวรรธน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ    
๑5.นายนิคม พงศ์สุวรรณ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ 
๑6.นายพิชัย ดีชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส 
๑7.นายกมล ศรีวงษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง 
๑8.นายอารมณ์ จํานงชอบ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว 
๑9.นายณเณร วัฒนกูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบําเหน็จณรงค์ 
     ๒/๑๙.นายชูชาติ 
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20.นายชูชาติ บุญเปียง แทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด 
๒1.นายพูนศิลป์ ดีรอด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง 
๒2.นายอมรเกียรติ โนนทนวงษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 นายเสริม  หึกขุนทด ประธานคณะทํางานฯ กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้  
 เรื่องท่ี๑. แผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ กปภ. ประจําปี 2555 
ขณะนี้ทางคณะทํางานของกปภ. ได้จัดทําการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ กปภ. เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนให้คณะทํางานฯ ระดับหน่วยงานทราบเรียบร้อยแล้ว ในส่วนนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขา
คณะทํางานฯ ประสานงานกับคณะทํางานกปภ. เพ่ือสอบถามเก่ียวกับแผนปฏิบัติการเพ่ือจะได้มาปรับแผนปฏิบัติการ
ของกปภ.ข.6 ให้ตรงกับ แผนปฏิบัติการของกปภ. แล้วนําเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
 เรื่องท่ี ๒ ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับตัวแทนรับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ปี 2554 ได้แก่ 

1. ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เป็นตัวแทนรับรางวัล โครงการรับชําระ-เงินค่าน้ําแบบ online 
2. นางสาววนิดา แก้วมุนตรี  หัวหน้างานประมวลข้อมูล  เป็นตัวแทนรับรางวัล โครงการแจ้งเตือนผู้ใช้น้ําผ่าน

โปรแกรม PwaSMSService 
3. นายสมชาย  เกียรติปกรณ์ วิศวกร 7 เป็นตัวแทนรับรางวัล ตรวจสอบใบแจ้ง-หนี้ค่าไฟฟ้าด้วยโปรแกรม

ตรวจสอบค่าไฟฟ้า MS-Excel  
4. นายสัญลักษณ์  เบ้าดี  หัวหน้างานเทคโนโลยีควบคุมการผลิต เป็นตัวแทนของคณะทํางานการจัดการ

ความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับหน่วยงานรับรางวัล แผงควบคุมการผลิตน้ําประปา
ระยะไกลด้วยโทรศัพท์มือถือ          

มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/๒๕๕๕ 
 นายศรายุธ  แก้วสินธุ์ เลขาคณะทํางาน ขอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะทํางานการจัดการ

ความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ระดับหน่วยงาน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ครั้งท่ี 4/255๕   
  

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 4/255๕   
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 4/๒๕๕๕ 

  ๓.๑. การก่อสร้าง/ปรับปรุงมุมเรียนรู้ (learning Corner)  ภายในสํานักงาน กปภ.ข.๖ 
 ประธาน กล่าว จากการประชุมครั้งท่ีแล้ว ได้มอบหมายให้ กองบริหารท่ัวไป พิจารณาดําเนินการ

แต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนเพ่ือพิจารณาสถานท่ีก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารบริเวณสํานักงาน กปภ.ข.6 บัดนี้ ผอ.กปภ.ข.6 
ได้แต่งต้ังคณะทํางานเรียบร้อยแล้ว และคณะทํางานได้มีการประชุมครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2555 ณ 
ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาค นั้น ท่ีประชุมมีมติให้ปรับปรุงก่อสร้างอาคารเพ่ิมเติม  โดยมอบหมายให้ กผว.  
ดําเนินการประมาณการเพ่ือของบประมาณเสนอ ผอ.กปภ.ข.6 ขออนุมัติก่อสร้างอาคารใหม่ และปรับปรุงห้อง LAB 
เดิมเป็นห้องใช้งานอ่ืน ๆ ตามเหมาะสม โดยใช้แบบก่อสร้างห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ําตามแบบ LAB 
CLUSTER ของ กปภ.สาขามหาสารคาม ซ่ึงเป็นแบบมาตรฐานท่ีได้ออกแบบไว้แล้ว เพ่ือแจ้ง ผอ. กรค.ในการยืนยัน
งบประมาณต่อไป 
           3/มติท่ีประชุม.... 
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มติท่ีประชุม รับทราบ          
 

๓.๒ การเผยแพร่องค์ความรู้เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้กับพนักงานในสังกัด การประปาส่วน
ภูมิภาคเขต ๖ 
   นายสุรพันธ์   จันทร์โชโต  หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ ได้รายงานการนําเสนอองค์ความรู้ได้ดําเนินการ
เป็นประจําทุกวันโดยได้รายงานผ่านเสียงตามสาย และในสัปดาห์นี้ จะเป็นของ กปภ.สาขาขอนแก่น ซ่ึงขณะนี้ยังไม่ได้
รับข้อมูล  ในสัปดาห์นี้ 20 – 24 กุมภาพันธ์จะเป็นของน้ําพอง ซ่ึงก็ยังไม่ได้รับข้อมูล ในสัปดาห์ท่ี 27 -29 กุมภาพันธ์ 
-2 มีนาคม จะเป็นของชนบท และเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานจัดส่งไฟล์ข้อมูลให้กับทางด้านฝ่ายเลขา อย่างน้อยก่อน 1 
สัปดาห์ เพ่ือรวบรวมเสนอผ่านเว็ปไซต์เป็นการเผยแพร่องค์วามรู้ต่อไป  
มติท่ีประชุม รับทราบ และให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องส่งไฟล์ข้อมูลให้ทางฝ่ายเลขาต่อไป 
 
  3.3  การจัดกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้ (ผู้จัดการ กปภ.สาขา ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการ
ประชุมคณะทํางานฯ)  

การประชุมในครั้งนี้ ท่ีประชุมได้รับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ จาก        
๑. นางเบญจพร ชัยยุทธ ผู้อํานวยการกองบริหารท่ัวไป ได้นําเสนอเรื่อง แนวทางการจัดการและควบคุม

วัสดุคงคลัง เพ่ือมิให้มีวัสดุขาดเกินจากบัญชี (เอกสารแนบ) 
๒. นายอาทิตย์  ต่างประโคน  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ ได้นําเสนอ เรื่องวิธีการ

บริหารงานด้านน้ําสูญเสีย 
วิธีปฏิบัติงาน ควรจะมีการติดต่อประสานงานกับหัวหน้างานผลิต หัวหน้างานบริการ สมํ่าเสมอ การท่ี

จะหาความผิดปกติของแรงดันน้ํา ควรจะทําการตรวจสอบสภาพท่ีแท้จริงแต่ละพ้ืนท่ี โดยการหาปริมาณหรืออัตราการ
รั่วไหลในระบบจ่ายน้ํา และวัดแรงดันน้ํารอบพ้ืนท่ี ทําการซ่อมท่อต้องดําเนินการให้เสร็จ รวดเร็ว ควบคุมการจ่ายน้ําใน
เวลาท่ีเหมาะสม  

3. นางเก้ือกูล  รัตนสุวรรณ์  ผู้อํานวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ํา ได้นําเสนอเรื่อง การ
ควบคุมคุณภาพน้ําให้ได้มาตรฐาน 

การเฝ้าระวังแหล่งน้ําดิบ ให้ทําการเฝ้าระวังโดยเฉพาะปัญหาแหล่งน้ําท่ีเกิดการเสื่อมโทรม จะมีผลทําให้น้ําดิบ 
เกิดสี, กลิ่น ท่ีน่ารังเกียจ โดยใช้รายงานบ่งชี้ค่า  บีโอดี  ซ่ึงแสดงค่าความสกปรกของน้ํา โดยหลักในการใช้แบคทีเรีย 
เพ่ือย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ํา ทําให้ปริมาณออกซิเจนในน้ําตํ่าลง จึงเกิดปัญหากับแหล่งน้ําโดยเฉพาะบริเวณโรงสูบน้ํา
แรงตํ่า ซ่ึงน้ําชั้นล่างจะอยู่ใกล้ตะกอนก้นน้ํา ซ่ึงจะเป็นปัญหาการละลายของธาตุเหล็กและแมงกานีสในภาวะขาด
ออกซิเจน ควรปรับยกหัวดูดให้สูงข้ึนเพ่ือให้น้ําสัมผัสกับอากาศจะทําให้เพ่ิมออกซิเจน หรือใช้วิธีการเติมอากาศเพ่ิม
ออกซิเจน แต่หากเกิดปัญหารุนแรง ก็ต้องใช้ผงถ่านกัมมันต์ควบคู่กันไปด้วย ความขุ่นของน้ําใน โรงกรองไม่ควรเกิน 1 
NTU ซ่ึงตามเกณฑ์มาตรฐานกําหนดไว้ท่ี 5 NTU ดังนั้น หากควบคุมความขุ่น ณ จุดผลิตได้  จะทําให้ลดปัญหาการ
ร้องเรียนได้และการใช้สารเคมีลดลง การควบคุมคุณภาพการผลิต ให้ได้คุณภาพน้ํากรองแล้ว ไม่เกิน 1 NUT ให้ควบคุม
และตรวจสอบการใช้สารเคมีโดยการทําจาร์เทสสมํ่าเสมอ  และหม่ันระบายตะกอนถังตกตะกอน และตรวจสอบให้
ประตูน้ําใช้งานได้อย่างสมํ่าเสมอ ปัญหาอีกส่วนท่ีเกิดอยู่ในถังกรอง โดยการสะสมของปริมาณแร่ธาตุ ได้แก่ เหล็ก และ
แมงกานีส ท่ีเคลือบอยู่ อาจเกิดการละลายทําให้ค่าเหล็กและแมงกานีสเพ่ิมข้ึน  ซ่ึง สารคอลีนสามารถทําปฏิกิริยากับ
สารอินทรีย์ เหล็ก แมงกานีส อาจก่อให้เกิดมะเร็ง ได้ ดังนั้น  ควรหม่ันทําความสะอาดถังน้ําใส ให้สะอาดอยู่สมํ่าเสมอ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

           4/เลิกประชุม ... 





         แนวทางการจดัการและควบคมุวสัดคุงคลงัเพื�อมิให้มวีสัดขุาดเกินจากบญัชี 

สาเหตขุองการมีวสัดคุงคลงัเกินจากบญัชีหรือวสัดขุาดจากบญัชี 

1. เกิดจากการฝ่าฝืน กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือคําสั�งใด ๆ หรือการละเลยการปฏิบตัิตามแนวทางการควบคมุ

ภายในที� กปภ.ได้ออกแบบไว้  ดงันี - 

2. การรับวสัดเุข้าคลงัพสัดไุมส่มัพนัธ์กบัการบนัทกึรับในระบบบญัชี คือตรวจรับวสัดแุละนําวสัดเุก็บไว้ในคลงัพสัดุ

แล้ว แตท่างบญัชีไมไ่ด้บนัทกึรับในระบบ Template  

3. กรณีการโอนวสัดรุะหวา่งกนัไมไ่ด้ปฏิบตัิตามที�กําหนดในคูม่ือปฏิบตัิงาน เช่น กปภ. สาขาอื�นนําวสัดไุปใช้งาน 

แตย่งัไมไ่ด้จดัทําใบโอนระหวา่งโรงงาน บางแหง่นําไปใช้งานโดยการขอยมืไปใช้ก่อนแล้วจะนํามาคืนในภายหลงั 

4. ผู้ รับจ้างยมืไปใช้ก่อนแล้วจะนํามาคืน 

5. มีการนําวสัดไุปใช้ก่อนการทําใบเบิกวสัดจุากคลงั 

6. ไมม่ีการสอบทานรายการในใบเบิกวสัดจุากคลงั และใบคืนวสัดกุบัรายการที�บนัทกึในระบบ Template และใน

ระบบ SAP  

7. มีการจดัทําใบเบิกวสัดจุากคลงั บนัทกึตดัจําหนา่ยในระบบ Template  แตไ่มไ่ด้นําวสัดไุปใช้งาน เทา่กบั เกิน 

8. มีการจดัทําใบเบิกวสัดจุากคลงั นําวสัดไุปใช้งานแล้ว แตต่ดับญัชีไมไ่ด้ เนื�องจากไมม่ีงบประมาณ 

9. การเบิกวสัดกุารผลติ เช่น สารส้ม ไมไ่ด้ทําการเบิกทกุวนั และการเบิกใช้ไมไ่ด้รวบรวมยอดจากรายการที�บนัทกึ

ในสมดุ ป.44 ผ. แตจ่ะจดัทําใบเบิกวสัดจุากคลงัโดยกากระทบยอดวสัดคุงเหลอืจริงกบัยอดคงเหลอืตามระบบ 

SAP 

10. มีการนําวสัดมุาคืน แตไ่มไ่ด้จดัทําใบคืนวสัด ุ

11. นําทอ่และอปุกรณ์ไว้ที�รถบริการซอ่มทอ่ หรือติดตั -งมาตรวดันํ -า 

12. หนอ่ยนบัของทอ่ที�บนัทกึในระบบ SAP เป็นเมตร แตอ่าจมกีารเบิกไมถ่ึงเมตร 

13. ดําเนินการขายทอดตลาดแล้ว แตย่งัไมไ่ด้บนัทกึจําหนา่ย 

14. พนกังานพสัด ุยงัไมรู้่จกัวสัดบุางรายการ ต้องให้งานบริการมาชว่ยด ู

15. การเก็บวสัดไุมไ่ด้เก็บไว้ในคลงั และอยูต่ามหนว่ยบริการตา่ง ๆ  

16. ไมม่ีบตัรคมุวสัดตุดิประจําชั -นวางของ 

17. ไมม่ีการตรวจนบัวสัดทุกุสิ -นเดือน 

18. คณะกรรมการตรวจนบัสิ -นปี ไมไ่ด้ทําการตรวจนบัวสัดอุยา่งจริงจงั 

19. พนกังานพสัดทํุาหลายหน้าที� เชน่ จดัซื -อจดัจ้าง คมุวสัดคุงคลงั วสัดถุาวร สนิทรัพย์ถาวร 


