
รายงาน
เพื่อใหเกิดวธิีปฏิบัติที่เป�นเลิศ

เทคนิคการผลิตนํ้า

กองช�างโยธา

 
 

รายงานองค�ความรูที่มีการจัดการ 
เพื่อใหเกิดวธิีปฏิบัติที่เป�นเลิศ 

 
 

ผลิตนํ้าประปา/ผลิตนํ้าประปาให�มีคุณภาพ
 

จัดทําโดย 
 

ช�างโยธา ฐานทัพเรอืสัตหบี 
 
 

ให�มีคุณภาพ 



รายงานองค)ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป.นเลิศ

 

ประจําป0งบประมาณ 
  

องค)ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป.นเลิศ ประจําป0งป.๖๔ 

 

- ๒ - 

ประจําป0งบประมาณ ๒๕๖๔ 



รายงานองค)ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป.นเลิศ

 

เทคนิคการผลิตนํ้า

ความสําคัญและความเป.นมาขององค)ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป.นเลิศ ระบุเหตุผล ความจําเป.น 
ป:ญหาหรือความต�องการ ความเป.นมาและเส�นทางการพัฒนาขององค)ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป.นเลิศ
 

๑.๑ ความสําคัญองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัตทิี่เป�นเลิศ
น้ํามีความสําคัญกับการใช�ชีวิตของคนเราและยังมีความสําคัญในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด  น้ํา

อุปโภค บริโภค มีตั้งแต�น้ําใต�ดิน (น้ําบาดาล

ทําให�สะอาดปราศจากสารตกค�างต�าง ๆ 

ต�องให�ความสําคัญคือ ถังตกตะกอน ถังกรอง สารกรอง รวมถึงระบบสารเคมีและบุคลากรท่ีดูแลระบบการผลิต

น้ําประปา ทําให�น้ําประปา สะอาดมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ)ท่ี วศ

๑.๒ ความเป�นมาและแนวทางการพัฒนาองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
ท่ีดินท่ีตั้งอ�างเก็บน้ําคลองบางไผ�มี ๒ แปลง คือ แปลงท่ี 

ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ) มีเนื้อท่ีประมาณ 

อ.บ�านฉาง จว.ระยอง เป.นท่ีดิน บก

ประโยชน)ท่ีดินซ่ึงเป.นแหล�งน้ําดิบท่ีสําคัญของ ทร

เพ่ือผลิตน้ําประปาส�งจ�ายให�กับหน�วยงานและบ�านพักราชการ ทร

จนถึงป:จจุบัน  

 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค)ความรู�ของหน�วยงานภายใน

เครื่องมือหนึ่งท่ีช�วยในการจัดการองค)ความรู�ในหน�วยงานเท�านั้น การท่ีจะนําความรู�ท่ีมีอยู�มาใช�ให�เกิดประโยชน)สูงสุด 

ผู�นําหน�วยหรือผู�ท่ีมีส�วนท่ีเก่ียวข�องทุกหน�วยงานการส�งเสริมและสนับสนุนให�บุคลากรมีความเข�าใจในระบบการ

จัดการความรู�และความเอาใจใส�การแลกเปลี่ยนความรู�ซึ่งก�อให�เกิดวิธีการปฏิบัติงานท่ีเป.นเลิศ

 
 
 

องค)ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป.นเลิศ ประจําป0งป.๖๔ 

 

- ๓ - 

ผลิตนํ้าประปา/ผลิตนํ้าประปาให�มีคุณภาพ
(กชธ.ฐท.สส.) 

๑.ความสําคัญและความเป�นมา 
ความสําคัญและความเป.นมาขององค)ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป.นเลิศ ระบุเหตุผล ความจําเป.น 

ความเป.นมาและเส�นทางการพัฒนาขององค)ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป.นเลิศ

ความสําคัญองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัตทิี่เป�นเลิศ 
น้ํามีความสําคัญกับการใช�ชีวิตของคนเราและยังมีความสําคัญในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด  น้ํา

น้ําบาดาล) และน้ําผิวดิน ป:จจุบันแหล�งน้ําท่ีเป.นประโยชน)ได�แก� ระบบน้ําประปาท่ีดี

ทําให�สะอาดปราศจากสารตกค�างต�าง ๆ คือการใช�เลือกใช�อุปกรณ)เป.นองค)ประกอบท่ีสําคัญ และอุปกรณ)ชนิดแรกท่ี

ถังตกตะกอน ถังกรอง สารกรอง รวมถึงระบบสารเคมีและบุคลากรท่ีดูแลระบบการผลิต

น้ําประปา ทําให�น้ําประปา สะอาดมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ)ท่ี วศ.ทร. กําหนด 

ความเป�นมาและแนวทางการพัฒนาองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
แปลง คือ แปลงท่ี ๑  ต้ังอยู�ในพ้ืนท่ี ต.ห�วยใหญ� อ.บางละมุง จว

ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ) มีเนื้อท่ีประมาณ ๑,๕๙๖ ไร� ๐ งาน ๐ ตารางวา และแปลงท่ี ๒ 

.สูงสุดส�วนหน�า มีเนื้อท่ีประมาณ ๑,๗๕๖ ไร� ๑ งาน 

ประโยชน)ท่ีดินซ่ึงเป.นแหล�งน้ําดิบท่ีสําคัญของ ทร. (ฐท.สส.) เพ่ือ สูบ – จ�าย ให�กับโรงกรองน้ํา ต�าง ๆ ของ ฐท

เพ่ือผลิตน้ําประปาส�งจ�ายให�กับหน�วยงานและบ�านพักราชการ ทร. ในพ้ืนท่ีสัตหีบและใกล�เคียง ต้ังแต�ป0 พ

ระบบบริหารจัดการองค)ความรู�ของหน�วยงานภายในกองช�างโยธาฐานทัพเรือสัตหีบ

เครื่องมือหนึ่งท่ีช�วยในการจัดการองค)ความรู�ในหน�วยงานเท�านั้น การท่ีจะนําความรู�ท่ีมีอยู�มาใช�ให�เกิดประโยชน)สูงสุด 

ผู�นําหน�วยหรือผู�ท่ีมีส�วนท่ีเก่ียวข�องทุกหน�วยงานการส�งเสริมและสนับสนุนให�บุคลากรมีความเข�าใจในระบบการ

การแลกเปลี่ยนความรู�ซึ่งก�อให�เกิดวิธีการปฏิบัติงานท่ีเป.นเลิศ 

ให�มีคุณภาพ 

ความสําคัญและความเป.นมาขององค)ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป.นเลิศ ระบุเหตุผล ความจําเป.น 
ความเป.นมาและเส�นทางการพัฒนาขององค)ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป.นเลิศ 

น้ํามีความสําคัญกับการใช�ชีวิตของคนเราและยังมีความสําคัญในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด  น้ําท่ีสะอาดท่ีใช�

และน้ําผิวดิน ป:จจุบันแหล�งน้ําท่ีเป.นประโยชน)ได�แก� ระบบน้ําประปาท่ีดี

คือการใช�เลือกใช�อุปกรณ)เป.นองค)ประกอบท่ีสําคัญ และอุปกรณ)ชนิดแรกท่ี

ถังตกตะกอน ถังกรอง สารกรอง รวมถึงระบบสารเคมีและบุคลากรท่ีดูแลระบบการผลิต

ความเป�นมาและแนวทางการพัฒนาองค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ 
บางละมุง จว.ชลบุรี เป.นท่ีดิน

๒ ต้ังอยู�ท่ี ต.สํานักท�อน 

งาน ๒๗ ตารางวา ทร.ใช�

จ�าย ให�กับโรงกรองน้ํา ต�าง ๆ ของ ฐท.สส. 

ในพ้ืนท่ีสัตหีบและใกล�เคียง ต้ังแต�ป0 พ.ศ.๒๕๐๙ 

กองช�างโยธาฐานทัพเรือสัตหีบ เป.นเพียง

เครื่องมือหนึ่งท่ีช�วยในการจัดการองค)ความรู�ในหน�วยงานเท�านั้น การท่ีจะนําความรู�ท่ีมีอยู�มาใช�ให�เกิดประโยชน)สูงสุด 

ผู�นําหน�วยหรือผู�ท่ีมีส�วนท่ีเก่ียวข�องทุกหน�วยงานการส�งเสริมและสนับสนุนให�บุคลากรมีความเข�าใจในระบบการ

 



รายงานองค)ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป.นเลิศ

 

 
  

องค)ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป.นเลิศ ประจําป0งป.๖๔ 

 

- ๔ - 



รายงานองค)ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป.นเลิศ

 

๒.การวางแผนเชิงกลยุทธ�ดานการจัดการความรู
วัตถุประสงค)และเปNาหมายขององค)ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป.นเลิศ ระบุวัตถุประสงค)และ
เปNาหมายของผลงาน/นวัตกรรม หรือวิธีการป
เหตุผลความจําเป.น 
 

๒.๑ วัตถุประสงค�ขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
เพ่ือให�ผู�บังคับบัญชาและกําลังพลของ 

ถูกต�องและสามารถผ�านเกณฑ)การประเมินผลงานไปพัฒนาระบบงานด�าน 

๒.๒ เป4าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
กองช�างโยธาฐานทัพเรือสัตหีบ  มีมาตรฐาน

ปฏิบัติวานได�อย�างแท�จริง เพ่ือให�สามารถพัฒนาหน�วยงานสู�ความเป.นเลิศ เกิดความรู�ยิ่งข้ึนสร�างศักยภาพและสร�าง

ข�อมูลเพ่ิมเติมแก�ผู�ม่ีส�วนได�ส�วนเสีย 

 
 
 
 
 
 
  

องค)ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป.นเลิศ ประจําป0งป.๖๔ 

 

- ๕ - 

การวางแผนเชิงกลยุทธ�ดานการจัดการความรู 
วัตถุประสงค)และเปNาหมายขององค)ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป.นเลิศ ระบุวัตถุประสงค)และ

นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติท่ีเป.นเลิศ อย�างชัดเจน สอดคล�องกับป:ญหาความต�องการ หรือ

วัตถุประสงค�ขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
กองช�างโยธาฐานทัพเรือสัตหีบ มีความตะหนักเก่ียวกับการจัดการความรู�ท่ีดีท่ี

ถูกต�องและสามารถผ�านเกณฑ)การประเมินผลงานไปพัฒนาระบบงานด�าน KM ท่ีสร�างคุณค�าให�แก�หน�วยงาน

เป4าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
มาตรฐาน/แนวทางการปฏิบัติท่ีดีในการจัดการความรู�ระดับสากลเพ่ือนําไปสู�การ

ปฏิบัติวานได�อย�างแท�จริง เพ่ือให�สามารถพัฒนาหน�วยงานสู�ความเป.นเลิศ เกิดความรู�ยิ่งข้ึนสร�างศักยภาพและสร�าง

วัตถุประสงค)และเปNาหมายขององค)ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป.นเลิศ ระบุวัตถุประสงค)และ
ฏิบัติท่ีเป.นเลิศ อย�างชัดเจน สอดคล�องกับป:ญหาความต�องการ หรือ

 
มีความตะหนักเก่ียวกับการจัดการความรู�ท่ีดีท่ี

ท่ีสร�างคุณค�าให�แก�หน�วยงาน 

เป4าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ 
แนวทางการปฏิบัติท่ีดีในการจัดการความรู�ระดับสากลเพ่ือนําไปสู�การ

ปฏิบัติวานได�อย�างแท�จริง เพ่ือให�สามารถพัฒนาหน�วยงานสู�ความเป.นเลิศ เกิดความรู�ยิ่งข้ึนสร�างศักยภาพและสร�าง



รายงานองค)ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป.นเลิศ

 

กระบวนการผลิตผลงาน หรือข้ันตอนการดําเนินงานขององค)ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป.นเลิศระบุ
กระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การนําไปใช� และการพัฒนาผลงานโดยมีข้ันตอนต�อเนื่องสัมพันธ)กัน และ
สอดคล�องกับวัตถุประสงค) 

๓.๑ การออกแบบผลงาน/ นวัตกรรม
ลําดับ

ท่ี 
ขั้นตอน

๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

๒ 

๓ 

๔ 

 

ตรวจสอบคณุภาพนํ�า

 
จกัรกลและระบบไฟฟา้

กระบวนการเตมิสารเคมี

กระบวนการตกตะกอน

กระบวนการกรองนํ�า

สบูจ่ายเขา้ถงัพกันํ�า

เพิ$ม / ลด  
สารเคมี 

ตรวจสอบสบูขึ �นถงัเก็บ 
นํ�าก่อนจ่าย ตามหน่วยตา่งๆ 

ผูใ้ชน้ ํ�าประปา 
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๓.กระบวนการผลิตผลงาน 
กระบวนการผลิตผลงาน หรือข้ันตอนการดําเนินงานขององค)ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป.นเลิศระบุ
กระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การนําไปใช� และการพัฒนาผลงานโดยมีข้ันตอนต�อเนื่องสัมพันธ)กัน และ

นวัตกรรม 

ขั้นตอน 
ระยะเวลา 

(วัน) 

  
 

๓๐ นาที  
 
 
 
 
 
 

๑๐นาที 
 

 

๑๐ นาที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐นาที  
 
 

 

 

รบันํ�าดิบ 

นํ�าดิบ 

ตรวจสอบคณุภาพนํ�า 

จกัรกลและระบบไฟฟา้ 
ตรวจสอบเครื$อง 

Yes 

 

No PM 

กระบวนการเตมิสารเคม ี

กระบวนการตกตะกอน 

กระบวนการกรองนํ�า 

เติมคลอรนีก๊าซ 

สบูจ่ายเขา้ถงัพกันํ�า 

กระบวนการผลิตผลงาน หรือข้ันตอนการดําเนินงานขององค)ความรู�ท่ีมีการจัดการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป.นเลิศระบุ
กระบวนการ หรือวิธีการในการผลิต การนําไปใช� และการพัฒนาผลงานโดยมีข้ันตอนต�อเนื่องสัมพันธ)กัน และ

ขอกํา 
หนด 

ผูรับผิดชอบ 

หน.ประปา
และโรงกรอง 

หน.หมวดโรง
กรองนํ้า ฯ 

หน.หมวดโรง
กรองนํ้า ฯ 

 

หน.หมวดโรง
กรองนํ้า ฯ 

หน.หมวดโรง
กรองนํ้า ฯ 
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กระบวนการผลิตน้ําประปาระบบผิวดิน
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กระบวนการผลิตน้ําประปาระบบผิวดิน 
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กระบวนการผลิตน้ําประปาระบบบาดาล

 

 
 
๓.๒ เป4าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ
 

                   ๑. เข�ารับการประเมินอัตราส�วนผู�ใช�

                   ๒.ความยืดหยุ�นและความพร�อมต�อเหตุการและสถานการณ)ฉุกเฉิน

                   ๓. ความคล�องตัวและปรับเปลี่ยนโครงสร�างการทํางานเพ่ือเพ่ิมเติมประสิทธิภาพ

องค)ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป.นเลิศ ประจําป0งป.๖๔ 
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กระบวนการผลิตน้ําประปาระบบบาดาล 

เป4าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ

เข�ารับการประเมินอัตราส�วนผู�ใช�/บุคลากร 

และความพร�อมต�อเหตุการและสถานการณ)ฉุกเฉิน 

ความคล�องตัวและปรับเปลี่ยนโครงสร�างการทํางานเพ่ือเพ่ิมเติมประสิทธิภาพ

 

เป4าหมายหรือตัวช้ีวัดขององค�ความรูที่มีการจัดการเพ่ือใหเกิดวิธีปฏิบัติที่เป�นเลิศ 

ความคล�องตัวและปรับเปลี่ยนโครงสร�างการทํางานเพ่ือเพ่ิมเติมประสิทธิภาพ 
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๓.๓ ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
  ๑.การพัฒนาบุคลากรการจัดการความรู�อย�างต�อเนื่อง

  ๒. การพัฒนายกระดับกระบวนการจัดการความรู�เพ่ือให�ได�หลักฐานข�อมูลความรู�ระดับองค)กร                

๓๓. การพัฒนาความรู�นวัตกรรมด�านประปาเพ่ือสร�างการเปลี่ยนแปลงจากการมีส�วนร�วมของผู�บริหาร

๓.๔ การใชทรัพยากร 
ทรัพยากรน้ํามีความสําคัญด�านการดํารงชีวิตของมนุษย) ใช�น้ําสําหรับด่ืม ทําความสะอาดชะล�างร�างกาย ใช�ในด�าน

การเกษตรและอุตสาหกรรมเป.นต�น เราทุกคนควรดูแลรักษาแหล�งน้ําให�สะอาดอยู�เสมอและช�วยกันดูแลปSาไม�อันเป.น

แหล�งต�นน้ํา ลําธาร ปSาไม�ช�วยควบคุมความชื้นของอากาศช�วยดูดซับน้ําในดินและยังช�วยปNองกันน้ําท�วมอีกด�วย

 

ผลการดําเนินการ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน)ท่ีได�รับ
 

๔.๑ ผลที่เกิดตามจุดประสงค�
พัฒนาระบบการ สูบ – จ�ายน้ําประปา การบํารุงรักษาท�อส�งน้ําการซ�อมแซมท�อส�งน้ําให�แล�วเสร็จทันท�วงที เพ่ือลด

ความสูญเสียน้ําประปาให�ได�ตามเปNาหมายและขยายท�อส�งน้ําประปาให�เพียงพอต�อความต�องการ

ของผู�ใช�น้ําประปา โดยเฉพาะ การซ�อมแซมท�อส�งน้ําท่ีแตกชํารุดในพ้ืนท่ีบริเวณท่ีมีประชากรหนาแน�น โดยการนํา

เทคโนโลยีเข�ามาช�วยบริหารจัดการ ท้ังนี้จากการดําเนินการเพ่ือตอบสนองความท�าทายเชิงยุทธศาสตร) ต�องใช�เงิน

ลงทุนทําโครงการเป.นจํานวนมาก 

 การผลิตน้ําประปาท่ีสะอาดและ

โรคและสารพิษรวมท้ังจะต�องไม�มี รส กลิ่น และสิ่งท่ีน�ารังเกียจ
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ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
ดการความรู�อย�างต�อเนื่อง 

การพัฒนายกระดับกระบวนการจัดการความรู�เพ่ือให�ได�หลักฐานข�อมูลความรู�ระดับองค)กร                

ารพัฒนาความรู�นวัตกรรมด�านประปาเพ่ือสร�างการเปลี่ยนแปลงจากการมีส�วนร�วมของผู�บริหาร

ทรัพยากรน้ํามีความสําคัญด�านการดํารงชีวิตของมนุษย) ใช�น้ําสําหรับด่ืม ทําความสะอาดชะล�างร�างกาย ใช�ในด�าน

เราทุกคนควรดูแลรักษาแหล�งน้ําให�สะอาดอยู�เสมอและช�วยกันดูแลปSาไม�อันเป.น

แหล�งต�นน้ํา ลําธาร ปSาไม�ช�วยควบคุมความชื้นของอากาศช�วยดูดซับน้ําในดินและยังช�วยปNองกันน้ําท�วมอีกด�วย

๔.ผลการดําเนินการ 
ผลการดําเนินการ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน)ท่ีได�รับ 

ผลที่เกิดตามจุดประสงค� 
จ�ายน้ําประปา การบํารุงรักษาท�อส�งน้ําการซ�อมแซมท�อส�งน้ําให�แล�วเสร็จทันท�วงที เพ่ือลด

ให�ได�ตามเปNาหมายและขยายท�อส�งน้ําประปาให�เพียงพอต�อความต�องการ

ของผู�ใช�น้ําประปา โดยเฉพาะ การซ�อมแซมท�อส�งน้ําท่ีแตกชํารุดในพ้ืนท่ีบริเวณท่ีมีประชากรหนาแน�น โดยการนํา

จัดการ ท้ังนี้จากการดําเนินการเพ่ือตอบสนองความท�าทายเชิงยุทธศาสตร) ต�องใช�เงิน

การผลิตน้ําประปาท่ีสะอาดและเหมาะสมสําหรับการอุปโภค บริโภค จะต�องปราศจากจุรินทรีย)ท่ีก�อให�เกิด

โรคและสารพิษรวมท้ังจะต�องไม�มี รส กลิ่น และสิ่งท่ีน�ารังเกียจ 

การพัฒนายกระดับกระบวนการจัดการความรู�เพ่ือให�ได�หลักฐานข�อมูลความรู�ระดับองค)กร                

ารพัฒนาความรู�นวัตกรรมด�านประปาเพ่ือสร�างการเปลี่ยนแปลงจากการมีส�วนร�วมของผู�บริหาร 

ทรัพยากรน้ํามีความสําคัญด�านการดํารงชีวิตของมนุษย) ใช�น้ําสําหรับด่ืม ทําความสะอาดชะล�างร�างกาย ใช�ในด�าน

เราทุกคนควรดูแลรักษาแหล�งน้ําให�สะอาดอยู�เสมอและช�วยกันดูแลปSาไม�อันเป.น

แหล�งต�นน้ํา ลําธาร ปSาไม�ช�วยควบคุมความชื้นของอากาศช�วยดูดซับน้ําในดินและยังช�วยปNองกันน้ําท�วมอีกด�วย 

จ�ายน้ําประปา การบํารุงรักษาท�อส�งน้ําการซ�อมแซมท�อส�งน้ําให�แล�วเสร็จทันท�วงที เพ่ือลด

ให�ได�ตามเปNาหมายและขยายท�อส�งน้ําประปาให�เพียงพอต�อความต�องการการอุปโภค บริโภค

ของผู�ใช�น้ําประปา โดยเฉพาะ การซ�อมแซมท�อส�งน้ําท่ีแตกชํารุดในพ้ืนท่ีบริเวณท่ีมีประชากรหนาแน�น โดยการนํา

จัดการ ท้ังนี้จากการดําเนินการเพ่ือตอบสนองความท�าทายเชิงยุทธศาสตร) ต�องใช�เงิน

สําหรับการอุปโภค บริโภค จะต�องปราศจากจุรินทรีย)ท่ีก�อให�เกิด
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๔.๒ ผลสัมฤทธิ ์
ลําดับ  
 

กิจกรรม  
 

ระยะ
เวลา 
 

 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ�งชี้ความรู�  

- โครงสร�าง
พ้ืนฐานใน
พ้ืนท่ี ท่ีมี
ความสะดวก
เพียงพอต�อ
ความต�องการ
ของกําลังพล
ท่ีร�องขอ 

การสร�างแสวงหา
ความรู� 
-รวบรวมความรู�จาก
เอกสารคู�มือ 
รวบรวมข�อมูลจาก
เอกสารคู�มือและจาก
การประปาส�วน
ภูมิภาคจากผู�ท่ีมี
ประสบการณ) จัดการ
อบรม การฝWกอบรม 
ด�านงานเทคนิค 
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ระยะ 
เวลา  

เปNาหมาย  
 

ตัวชี้วัด  
 

กลุ�ม
เปNา 
หมาย  
 

ผู�รับผิดชอบ  
 

ในการ

 
เพ่ือให�
กําลังพล
ของแผนก
ประปา
และโรง
กรอง ฯ มี
ความ
พร�อมใน
การ
ปฏิบัติงาน
ด�าน
เทคนิค
สามารถ
ปฏิบัติงาน
แทนกันได� 
 

มีการ
เปXดเผย
ข�อมูล
ข�าวสาร
และมี
ช�องทาง
รับฟ:ง
ความ
คิดเห็น
ของ
หน�วยงาน
ท่ีได�นําไป
พัฒนา
หรือแก�ไข
ป:ญหา 
 

กําลัง
พล
แผนก
ประปา
และ
โรง
กรอง 
ฯ
ท้ังหมด  
 

กองช�าง
โยธาฐาน
ทัพเรือสัต
หีบ 
 

 

สถานะ
ความก�าวหน�า
ในการ
ดําเนินการ  
 

หมาย
เหตุ  
 

ระยะ
เตรียมการ  
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๔.๓ ประโยชน�ที่ไดรับ 
๑เพ่ิมโอกาสการจําหน�ายน้ําประปาในพ้ืนท่ีได�อย�างมีประสิทธิภาพ
๒ ทําให�ทราบถึงหลักการแนวคิดทฤษฎีเก่ียวข�องกับการจัดการความรู�
 ๓ เพ่ือเป.นแนวทางการส�งเสริมการมีส�วนร�วมในการแบ�งป:นความรู�
๔ สามารถนําข�อเสนอแนะท่ีได�รับจากการศึกษามาประยุกต)ใช�ปรับปรุงการจัดการความรู�ในองค)กรได�อย�าง
เหมาะสม 
 
๕.ป?จจัยความสําเร็จ 
 ป:จจัยความสําเร็จ ระบุบุคคล 
จุดประสงค) การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ส�งผลต�อคุณภาพของผลงาน
 

๕.๑ สิ่งที่ชAวยใหงานประสบความสําเร็จ
-  ผู�บังคับบัญชาทุกระดับชั้นใน กขส.ฐท

            -  เจ�าหน�าท่ีผลิตน้ําศึกษาคู�มือการผลิตน้ําประปา

            -  เจ�าหน�าท่ีผลิตน้ําประปาสามารถผลิตน้ําประปาได�ถูกต�องตามคู�มือท่ีได�ศึกษ

 

๖.บทเรียนที่ไดรับ 

 บทเรียนท่ีได�รับ (Lesson Learned) 
ในการนําผลงานไปใช�/พัฒนาต�อ หรือดําเนินการให�ประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึนต�อไป

องค)ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป.นเลิศ ประจําป0งป.๖๔ 

 

- ๑๑ - 

เพ่ิมโอกาสการจําหน�ายน้ําประปาในพ้ืนท่ีได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
ทําให�ทราบถึงหลักการแนวคิดทฤษฎีเก่ียวข�องกับการจัดการความรู� 
เพ่ือเป.นแนวทางการส�งเสริมการมีส�วนร�วมในการแบ�งป:นความรู� 

สามารถนําข�อเสนอแนะท่ีได�รับจากการศึกษามาประยุกต)ใช�ปรับปรุงการจัดการความรู�ในองค)กรได�อย�าง

ป:จจัยความสําเร็จ ระบุบุคคล / หน�วยงาน / องค)กร หรือ วิธีการท่ีช�วยให�งานประสบผลสําเร็จตาม
จุดประสงค) การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ส�งผลต�อคุณภาพของผลงาน/นวัตกรรม 

สิ่งที่ชAวยใหงานประสบความสําเร็จ 
ฐท.สส.ท่ีให�ความสําคัญในการจัดทําองค)ความรู�  

ผลิตน้ําศึกษาคู�มือการผลิตน้ําประปา 

ผลิตน้ําประปาสามารถผลิตน้ําประปาได�ถูกต�องตามคู�มือท่ีได�ศึกษา 

Lesson Learned) ระบุข�อสรุป ข�อสังเกต /ข�อเสนอแนะ และข�อควรระวัง ท่ีเป.นแนวทาง
พัฒนาต�อ หรือดําเนินการให�ประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึนต�อไป 

สามารถนําข�อเสนอแนะท่ีได�รับจากการศึกษามาประยุกต)ใช�ปรับปรุงการจัดการความรู�ในองค)กรได�อย�าง     

องค)กร หรือ วิธีการท่ีช�วยให�งานประสบผลสําเร็จตาม

และข�อควรระวัง ท่ีเป.นแนวทาง



รายงานองค)ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป.นเลิศ

 

 

๖.๑ การระบุขอมูลที่ไดรับจากการผลิต และการนําผลงานไปใช
กําหนดให�การจัดการความรู�เป.นส�วนหนึ่งของกลยุทธ กระบวนการทํางานเป.นงานประจําของบุคลากรทุก

เคลื่อนให�มีการนําองค)ความรู�ไปประยุกต)ใช�และต�อยอดสู�การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานและสร�างนวัตกรรมท่ี

สามารถใช�งานได�จริงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานผลิตภัณฑ)การบริการทร

โจทย)ประเด็นสําคัญของหน�วยงาน 

 

 

 

 

แหลAงน้ําดิบที่ใชผลิตน้ําประปา  

องค)ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป.นเลิศ ประจําป0งป.๖๔ 

 

- ๑๒ - 

การระบุขอมูลที่ไดรับจากการผลิต และการนําผลงานไปใช 
กําหนดให�การจัดการความรู�เป.นส�วนหนึ่งของกลยุทธ กระบวนการทํางานเป.นงานประจําของบุคลากรทุก

เคลื่อนให�มีการนําองค)ความรู�ไปประยุกต)ใช�และต�อยอดสู�การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานและสร�างนวัตกรรมท่ี

สามารถใช�งานได�จริงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานผลิตภัณฑ)การบริการทร.ผ�านการทํางานและตอบ

กําหนดให�การจัดการความรู�เป.นส�วนหนึ่งของกลยุทธ กระบวนการทํางานเป.นงานประจําของบุคลากรทุกคนขับ

เคลื่อนให�มีการนําองค)ความรู�ไปประยุกต)ใช�และต�อยอดสู�การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานและสร�างนวัตกรรมท่ี

ผ�านการทํางานและตอบ



รายงานองค)ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป.นเลิศ

 

 

ภาพโรงผลิตน้ําประปา 

 

องค)ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป.นเลิศ ประจําป0งป.๖๔ 

 

- ๑๓ - 

 

 



รายงานองค)ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป.นเลิศ

 

ภาพโรงผลิตน้ําประปา 

 

 

การเผยแพร�/การได�รับการยอมรับ/รางวัลท่ีได�รับ ระบุข�อมูลท่ีทําให�เห็นร�องรอยหลักฐานการเผยแพร�ผลงาน
นวัตกรรม และการยกย�องชมเชย 
 

๗.๑ การเผยแพรA 
          -การเผยแพร� โดยการประชาสัมพันธ)ลงในระบบสารสนเทศ ของหน�วย 

          -การยอมรับ ทําให�กําลังพลสามารถเรียนรู�แนวทางวิธีการปฏิบัติ อีกช�องทางหนึ่งเพ่ือประโยชน)ในการ

ปฏิบัติงาน  

๗.๒ การยอมรับ 
           กําลังพลท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานท่ีมีส�วนเก่ียวข�อ
การปฏิบัติงานต�อไป 
 
 
 
 
 
 

องค)ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป.นเลิศ ประจําป0งป.๖๔ 

 

- ๑๔ - 

๗.การเผยแพรAผลงาน 
รางวัลท่ีได�รับ ระบุข�อมูลท่ีทําให�เห็นร�องรอยหลักฐานการเผยแพร�ผลงาน

การเผยแพร� โดยการประชาสัมพันธ)ลงในระบบสารสนเทศ ของหน�วย  

การยอมรับ ทําให�กําลังพลสามารถเรียนรู�แนวทางวิธีการปฏิบัติ อีกช�องทางหนึ่งเพ่ือประโยชน)ในการ

กําลังพลท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานท่ีมีส�วนเก่ียวข�องยอมรับองค)ความรู�นี้สามารถเป.นแนวทางใน

 

รางวัลท่ีได�รับ ระบุข�อมูลท่ีทําให�เห็นร�องรอยหลักฐานการเผยแพร�ผลงาน/ 

การยอมรับ ทําให�กําลังพลสามารถเรียนรู�แนวทางวิธีการปฏิบัติ อีกช�องทางหนึ่งเพ่ือประโยชน)ในการ

งยอมรับองค)ความรู�นี้สามารถเป.นแนวทางใน



รายงานองค)ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป.นเลิศ

 

 

องค)ความรู�ท่ีมีการจดัการเพ่ือให�เกิดวิธีปฏิบัติท่ีเป.นเลิศ ประจําป0งป.๖๔ 

 

- ๑๕ - 


