
LOGO 

ไดเ้วลาปล่อยของ!!! 
ตลาดนัดความรู้ 

ส่วนอ่านมาตร             
ส านักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ 
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Contents 

1.Knowledge Map 

   (แผนทีค่วามรู้) 

2. Knowledge Landscape 

        (ผงัความรู้)                        

3. One Point Knowledge 
    (OPK)  

4. One Point Lesson 
  (OPL) 
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Knowledge Map (แผนทีค่วามรู้) 
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Knowledge Map (แผนทีค่วามรู้) 
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Knowledge Landscape (ผงัความรู้) 

1. การใช้เคร่ืองอ่านมาตรวดัน า้แบบมือถือ 
Using water meter reading 

(Handheld) 
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1.การใช้เคร่ืองอ่านมาตรวดัน า้แบบมือถือ (Handheld) 

ทักษะ/ความรู้ 
• การใชเ้คร่ือง    

อ่านมาตรวดัน ้า
แบบมือถือ    
(Handheld) 

Explicit 
• อบรม 
• ศึกษาจากคู่มือ 

Tacit 
• คุณธรรมนูญ แห่งบุญ 
• คุณสมชาย กรจิระเกษม 

• คุณมยรีุ จิตตป์ระเสริฐ 

 

 

ผู้ใช้ความรู้ 
• ผูป้ฏิบติังาน   

อ่านมาตรใน
ภาคสนาม 
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Knowledge Landscape (ผงัความรู้) 

1. การใช้เคร่ืองอ่านมาตรวดัน ้าแบบมือถือ 
(Handheld) 

2.การจัดท าตารางการอ่านมาตร 
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2.การจัดท าตารางการอ่านมาตร 

ทักษะ/ความรู้ 
• 2.1ก าหนดวนั

ปฏิบติังาน       
อ่านมาตรในรอบ 
1ปีปฏิทิน 

Explicit 
• วิธีและหลกัเกณฑ์

โดยยดึปฏิทิน     
ปีต่อไป 

Tacit 
• คุณสมชาย  กรจิระเกษม 

ผู้ใช้ความรู้ 
• เจา้หนา้ท่ี PC 

และหวัหนา้สาย 
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2. การจัดท าตารางการอ่านมาตร 

ทักษะ/ความรู้ 
• 2.2 การติดต่อ

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อจดัท า
Schedule 

Explicit 
• หลกัเกณฑก์ารก าหนด

ตาราง ตามตารางขอ้มูล
ผูใ้ชน้ ้ าหกัเงินค่า
น ้าประปา ผา่นบญัชีเงิน
ฝากธนาคาร/บตัรเครดิต 
ของฝ่ายเทคโนโลยแีละ
ส่ือสาร  ส่งใหส่้วน
ควบคุมรายไดข้องสาขา 

Tacit 
• คุณสมชาย  กรจิระเกษม 

ผู้ใช้ความรู้ 
• เจา้หนา้ท่ี PC 

และหวัหนา้สาย 
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2. การจัดท าตารางการอ่านมาตร 

  
• 2.3 การขอความเห็นชอบ Schedule และ

ส าเนา เรียนส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในสาขา ทักษะ/ความรู้ 

 

• หวัหนา้ส่วนอ่านมาตร 
Tacit 
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Knowledge Landscape (ผงัความรู้) 

1. การใช้เคร่ืองอ่านมาตรวดัน ้าแบบมือถือ 
(Handheld) 

2.การจัดท าตารางการอ่านมาตร 3. การดงึข้อมูล (Download) 
และตรวจสอบข้อมูล 
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3. การดงึข้อมูล (Download) และตรวจสอบข้อมูล 

 

ทักษะ/ความรู้ 
• ความรู้     และ

ความเขา้ใจก่อน
ปฏิบติังานใน
สนาม 

Explicit 
• จดักลุ่มเส้นทางการอ่าน

มาตร 
• ก าหนดเส้นทางให้

ผูป้ฏิบติังาน 
•Download ลงเคร่ือง 
Handheld  

• ตรวจเช็คความถูกตอ้ง
(แบบรายงานควบคุม
การอ่านมาตร)  

Tacit 
• คุณธรรมนูญ แห่งบุญ 

• คุณสมชาย  กรจิระเกษม 

• คุณมยรีุ จิตตป์ระเสริฐ 

ผู้ใช้ความรู้ 
• ผูป้ฏิบติังานอ่านมาตรใน

สนาม,หวัหนา้สาย และ
เจา้หนา้ท่ี PC  
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Knowledge Landscape (ผงัความรู้) 

4. การอ่านมาตรพร้อมออกใบแจ้งค่าน ้า 
และการแก้ไขปัญหาในภาคสนาม 1. การใช้เคร่ืองอ่านมาตรวดัน ้าแบบมือถือ 

(Handheld) 

2.การจัดท าตารางการอ่านมาตร 3. การดงึข้อมูล (Download) 
และตรวจสอบข้อมูล 
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4. การอ่านมาตรพร้อมออกใบแจ้งค่าน า้ และแก้ไขปัญหาในภาคสนาม 

 

ทักษะ/ความรู้ 
• 4.1 การเตรียม

ความพร้อมในการ
อ่านมาตรพร้อมออก
ใบแจง้ค่าน ้า 

Explicit 
• ขอ้ปฏิบติัส่วนอ่านมาตร 

• สญัญาตั้งตวัแทน 

• นโยบายปัจจุบนั 

Tacit 
• คุณสมชาย  กรจิรเกษม 

• คุณมยรีุ จิตตป์ระเสริฐ 

• หวัหนา้สาย สอม.สสท 

ผู้ใช้ความรู้ 
• ผูป้ฏิบติังานอ่านมาตรใน

ภาคสนาม 
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Knowledge Landscape (ผงัความรู้) 

4. การอ่านมาตรพร้อมออกใบแจ้งค่าน ้า 
และการแก้ไขปัญหาในภาคสนาม 1. การใช้เคร่ืองอ่านมาตรวดัน ้าแบบมือถือ 

(Handheld) 

2.การจัดท าตารางการอ่านมาตร 

5.การส่งข้อมูล (Upload) และแก้ไขปัญหา 
หลงัการอ่านมาตร 

3. การดงึข้อมูล (Download) 
และตรวจสอบข้อมูล 
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4. การอ่านมาตรพร้อมออกใบแจ้งค่าน า้ และแก้ไขปัญหาในภาคสนาม 

 

ทักษะ/ความรู้ทีใ่ช้ 
• 4.2 ศึกษาวธีิแกไ้ข

ปัญหาท่ีเจอใน
ภาคสนามบ่อยๆ 

Explicit 
• OPK ไดเ้วลาปล่อย

ของ!!! 

 

Tacit 
• OPL เซลฟ่ีสกัหน่อย 

• OPL ป๊ิง!ทุกคร้ังท่ีพบ 

ผู้ใช้ความรู้ 
• ผูป้ฏิบติังานอ่านมาตรใน

ภาคสนาม 
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5. การส่งข้อมูล (Upload) และแก้ไขปัญหาหลงัการอ่านมาตร 

 

ทักษะ/ความรู้ 
• 5.1ความรู้และ
ความเขา้ใจ       
หลงัปฏิบติังาน   
ในสนาม 

Explicit 
• วธีิปฏิบติัขั้นตอนการ

น าส่งขอ้มูลใน ระบบ 
CIS  

• การตรวจสอบความ
ถูกตอ้งก่อนน าส่ง       
ส่วนควบคุมรายได ้     
เพื่อตั้งลูกหน้ี  

Tacit 
• คุณสมชาย  กรจิระเกษม 

• คุณมยรีุ จิตตป์ระเสริฐ 

ผู้ใช้ความรู้ 
• เจา้หนา้ท่ี PC  
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5. การส่งข้อมูล (Upload) และแก้ไขปัญหาหลงัการอ่านมาตร 

 

ทักษะ/ความรู้ 
• 5.2 วิธีปฏิบติั

หลงัน าส่งขอ้มูล
แลว้พบปัญหา 

Explicit 
• ขั้นตอนการปฏิบติั

หลงัการตั้งหน้ีเพื่อ
ตรวจสอบในระบบ 
CIS 

Tacit 
• คุณพนมพล ศิลปะมา 
• คุณชาคริต บางสุวรรณ 

ผู้ใช้ความรู้ 
• นายตรวจ 
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Knowledge Landscape (ผงัความรู้) 

4. การอ่านมาตรพร้อมออกใบแจ้งค่าน ้า 
และการแก้ไขปัญหาในภาคสนาม 1. การใช้เคร่ืองอ่านมาตรวดัน ้าแบบมือถือ 

(Handheld) 

2.การจัดท าตารางการอ่านมาตร 

5.การส่งข้อมูล (Upload) และแก้ไขปัญหา 
หลงัการอ่านมาตร 

3. การดงึข้อมูล (Download) 

และตรวจสอบข้อมูล 
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                     หวัหนา้ส่วน,            คุณธรรมนูญ แห่งบุญ 
                    คุณสมชาย  กรจิระเกษม    คุณมยรีุ จิตตป์ระเสริฐ 
                                                                  

                             1.ขอ้ปฏิบติัส่วนอ่านมาตร 
                      2.                สญัญาตั้งตวัแทน 
                      3.                     นโยบายท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
2. 

               ผูป้ฏิบติังานอ่านมาตรในภาคสนาม 

ฟฟฟ    

      ทักษะ/ความรู้ทีใ่ช้ 

Explicit 

Tacit 

ผู้ใช้ 

4.  การอ่านมาตรพร้อมออกใบแจ้งค่าน า้และการแก้ไขปัญหาในสนาม 

    
  4.1 การเตรียมความพร้อมในการอ่านมาตร 
        พร้อมออกใบแจง้ค่าน ้า 
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สญัญาตั้งตวัแทน 

ยทุธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบบัท่ี 4 (2560 - 2564)  
ดา้นท่ี 2 : การมีองคค์วามรู้และนวตักรรมงานประปามืออาชีพ 
(KMLO & Innovation) 



                         OPL  เซลฟ่ี สกัหน่อย 

                     OPL   ป๊ิง! ทุกคร้ังท่ีพบ 
                         

                              
                             OPK            ไดเ้วลาปล่อยของ!!! 
                              
2. 

               ผูป้ฏิบติังานอ่านมาตรในภาคสนาม 

Explicit 

Tacit 

ผู้ใช้ 

4.  การอ่านมาตรพร้อมออกใบแจ้งค่าน า้และการแก้ไขปัญหาในสนาม 

ฟฟฟ    

      ทักษะ/ความรู้ทีใ่ช้ 4.2 ศึกษาวธีิแกไ้ขปัญหาท่ีเจอในภาคสนามบ่อยๆ 
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165 

227 

145 

มกราคม  

กมุภาพนัธ์ 

มีนาคม 

น า้สูง เดือน 

สถติิการแจ้งใบ ร.3 (ใบแจ้งน า้สูง) ในเดือน มกราคม 60 – มีนาคม 60 
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อบรมการส ารวจหาท่อร่ัวเบ้ืองต้น 
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ได้เวลาปล่อยของ!!! 

สอม.กรด.สสท 
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ได้เวลาปล่อยของ!!! 
ขั้นตอนท่ี 1.    ตวัแทนอ่านมาตรพบน ้าสูงยงัไม่ตอ้งพิมพใ์บแจง้ค่าน ้า 
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ขั้นตอนที ่2  ตรวจสอบตวัเลขอกีคร้ัง 
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ขั้นตอนที่ 3  พมิพ์ใบแจ้งค่าน า้ พร้อมบันทกึช่ือผู้ใช้น า้ ในแบบ ร.3 
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มเิตอร์ของคุณเสีย...รึเปล่า? 

 

ฉันไม่ได้ใช้น า้แพงขนาดน้ัน!!! 
 

อ่านผดิหรือเปล่าเน่ีย 
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ได้เวลาปล่อยของ 



ขั้นตอนที่ 4 ผู้ใช้น า้ไม่ยอมรับตวัเลข 

ยนืยนัตวัเลขพร้อมผูใ้ชน้ ้ า 
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ขั้นตอนที่ 4 

ผูใ้ชน้ ้ าปิดกอ็กน ้าทุกตวัภายในบา้น 
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ขั้นตอนที่ 4 

ดูการหมุนของใบพดัในมิเตอร์หลงัปิดกอ็กน ้าทุกตวั 
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ขั้นตอนที่ 5  ส ารวจท่อภายในบ้าน 
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ขั้นตอนที่ 6 ส ารวจลูกลอยถงัพกัน า้ 
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ขั้นตอน ที ่7 ส ารวจสุขภณัฑ์ภายในบ้าน 
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ขั้นตอนที่8 

• พบจุดร่ัว 
• แจง้ผูใ้ชน้ ้ าใหด้ าเนินการซ่อมแซมต่อไป 

ขั้นตอนที่ 9 

• ไม่พบจุดร่ัว 
• รายงานผลการตรวจสอบ           ส่วนบริการการใชน้ ้ า

     
ส่วนปฏิบติัการ
ลดน ้าสูญเสีย 
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กรณไีม่พบผู้ใช้น า้ 

วธีิปฏิบัติ 
 
 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 1  
เหมือนขั้นตอนท่ี  

1-2 กรณีพบผูใ้ชน้ ้ า 

 
ขั้นตอนที่  2   

ระบุ “ ไม่พบผูใ้ชน้ ้ า” 
ในแบบ ร.3 (ใบแจง้

น ้าสูง) 

ขั้นตอนที่  3   
หากสงสยัขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน ใหติ้ดต่อ
กลบัหวัหนา้สาย  

โทร02-286-4824 
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ตัวอย่างแบบ ร.3 (ใบแจ้งน า้สูง) 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

40 

1. ลดการร้องเรียน        
จากผูใ้ชน้ ้ า 

2. ลดการส ารวจ          
หาท่อร่ัว 

3. ลดน ้าสูญเสียใหก้บั
ผูใ้ชน้ ้ า 

4.ลดการท างาน 
และค่าใชจ่้าย 

5.ช่วยเผยแพร่ความรู้ 
สู่ประชาชนผูใ้ชน้ ้ า 



ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ - ลดค่าใช้จ่าย 

ลดการส ารวจหาท่อร่ัว ของนายตรวจ         ออกแบบ ตรวจสอบ 4 รายต่อวนั     ค่าพาหนะ 140 บาท/วนั 

แจง้ใบร.3 (ใบแจง้น ้าสูง) 165 ราย           = 41 วนั    เป็นเงิน   5,740 บาท 
นายตรวจออกแบบตรวจสอบกรณี น ้าสูง  8 ราย   = 2 วนั      เป็นเงิน      280 บาท 
ผลต่าง                                                    157 ราย                          เป็นเงิน   5,460 บาท 
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เดือนละ 5,460 บาท  
18 สาขา 98,280 บาท ต่อ เดือน 

1 ปี ลดค่าใชจ่้าย 1,179,360 บาท 
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ความเส่ียง-การบนัทึก
ตวัเลขในมาตรวดัน ้ าไม่
ถูกตอ้งและหรือไม่
ครบถว้น 
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การถ่ายทอดความรู้ 
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ขอขอบพระคุณทีป่รึกษา 

1. นางอมัฤทธิสา    นิราสภัย                  ผจ.สสท 
2. นายสาธิต            ตู้จินดา                   ผอ.กรร.สสท 
3. นายวญิญู           ตนัตยุิทธ           ผอ.กธบ.สสท 
3. นางมาล ี              ชูชาตวิรรณกลุ        ผอ.กรด.สสท 
4. น.ส.สุนิศา           แสงพงศ์ชวาล        ผอ.กรก.สสท 
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รายช่ือสมาชิก SGA ได้เวลาปล่อยของ !!! 

1. นางดวงแกว้  จนัทร์เรือง    หวัหนา้ส่วน (หวัหนา้กลุ่ม)   สอม.สสท 
2. นายธรรมนูญ  แห่งบุญ     พนกังานรายได ้5   สอม.สสท 
3. นายสมชาย  กรจิระเกษม นกับริหารงานรายได ้5  สอม.สสท 
4. นายประสิทธ์ิ  นุชประไพ  พนกังานรายได ้3   สอม.สสท 
5. นายชาคริต  บางสุวรรณ  นกับริหารงาน 3   สอม.สสท 
6. น.ส. มยรีุ  จิตตป์ระเสริฐ พนกังานรายได ้2   สอม.สสท 
7. นายพนมพล  ศิลปะมา  พนกังานรายได ้2   สอม.สสท 
8. นายฤทธิชยั  สามงามแกว้ นกับญัชี 5        สกล.สสท 
9. น.ส.ธญัสินี  หอมนาน  วิศวกร 3      สอบ.สสท 
10.น.ส.พธันิตย ์ เหลืองภทัรเชวง นกับญัชี 3 (เลขานุการกลุ่ม) สอม.สสท 
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Thank You! 
มุ่งมัน่พฒันาตน พฒันางาน บริการสังคม ด้วยความโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพ 
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