
 

 

คูมือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหลงน้ําดิบ     การประปาสวนภูมิภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหลงน้ําดิบ 
  



 

 

คูมือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหลงน้ําดิบ     การประปาสวนภูมิภาค 

 

คํานํา 

คูมือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหลงนํ้าดิบเลมน้ี คณะทํางานยอยดานกระบวนการจัดหาและบริหาร

จัดการแหลงนํ้าดิบจัดทําขึ้นตามคําสั่งการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ท่ี 1753/2558 เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานยอย

ทบทวนกระบวนการทํางานท่ีสําคัญและทบทวนปรับปรุงคูมือกระบวนการทํางานท่ีสําคัญ 12 กระบวนการ ลงวันท่ี 21 

ธันวาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินการทบทวนและจัดทําคูมือกระบวนการทํางานท่ีสําคัญใหเปนปจจุบันตาม

แนวทางระบบประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) เพ่ือใหบุคลากรท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของไดทราบแนวทาง (Approach) 

และใชประกอบการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

คณะทํางานยอยท่ี 2 กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหลงนํ้าดิบ ไดทบทวนและจัดทําคูมือดาน

กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหลงนํ้าดิบ เพ่ือเปนการถายทอดความรูดานแหลงนํ้าเบื้องตน เพ่ือใชประกอบการ

จัดหาแหลงนํ้า และการจัดเก็บขอมูลดานแหลงนํ้าดิบเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงมีหลายหนวยงานใน กปภ. ท่ีเก่ียวของ 

เชน การประปาสวนภูมิภาคสาขา กองแผนและวิชาการ กองพัฒนาแหลงนํ้า กองควบคุมคุณภาพนํ้า กองแผนงาน-

โครงการ 1-2 กองแผนงานโครงการหลัก เปนตน 

คณะทํางานฯ ขอขอบคุณผูเก่ียวของจากหนวยงานตางๆ ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคท่ีไดใหขอคิดเห็น เพ่ือ

นํามาเปนขอมูลในการทบทวนและจัดทําคูมือฯเลมน้ี ใหสําเร็จอยางสมบูรณ ครบถวนสอดคลองกับภารกิจหลักของ กปภ. 

และหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมน้ีจะเปนประโยชนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและผูปฏิบัติงานในกระบวนการจัดหาและ

บริหารจัดการแหลงนํ้าดิบของ กปภ. ตอไป 

 

คณะทํางานคูมือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหลงนํ้าดิบ 

กันยายน 2559 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมา/ความจําเปน/ความสําคัญ 

การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ผลิตนํ้าประปาใหบริการการประชาชน ประมาณปละ 1,800 ลาน ลบ.ม. โดยมี

การใหบริการจายนํ้าใหกับประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง และมีอัตราการผลิตนํ้าประปาเพ่ิมขึ้นทุกๆ ป สงผลใหนํ้าดิบซ่ึงถือ

เปนวัตถุดิบในการผลิตท่ีสําคัญ จึงตองมีอยางเพียงพอและมีความม่ันคง แตในสภาวะปจจุบัน สภาพภูมิอากาศได

เปลี่ยนแปลง และมีแนวโนมท่ีรุนแรงมากยิ่งขึ้น การเกิดภัยแลงเร่ิมมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในปท่ีอยูในชวง

เอลนีโญเชน ในฤดูแลง ป 2559 ท่ีผานมา กปภ. มีความจําเปนตองมีมาตรการลดแรงดันจายนํ้า  และจายนํ้าเปนชวงเวลา

มากถึง 41 สาขา ดังน้ัน กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการนํ้าดิบ จะเปนคูมือในการชวยในการปฏิบัติงานใหปญหาการ

ขาดแคลนนํ้าลดลง รวมกับมาตรการ หรือแนวทางอ่ืนๆของแตละสาขา 

ในกระบวนการน้ี สามารถแบงกระบวนการยอย ได 2 กระบวนการ ไดแก กระบวนการยอยการจัดหาแหลงนํ้าดิบ 

(แหลงนํ้าใหม) และ กระบวนการยอยการบริหารจัดการนํ้าดิบ โดยกระบวนการยอยการจัดหาแหลงนํ้าดิบ (แหลงนํ้าใหม) 

จะแสดงถึงการจัดหาแหลงนํ้าดิบใหเหมาะสมกับการใชงาน ซ่ึงจะตองมีการศึกษาและวิเคราะหศักยภาพแหลงนํ้าเขามา

เก่ียวของ สําหรับกระบวนการยอยการบริหารจัดการนํ้าดิบจะวาดวยการจัดเก็บขอมูล เพ่ือใชเปนขอมูลในการเตือนภัย

และการบริหารจัดการตอไป  

 

1.2 วัตถุประสงค 

การจัดคูมือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการนํ้าดิบ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1. เพ่ือถายทอดความรูเบื้องตนดานแหลงนํ้าประกอบการจัดหาแหลงนํ้าและการจัดเก็บขอมูลดานแหลง

นํ้าดิบ 

2. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชเปนคูมือการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานใหเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

3. เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามกฎ ตามระเบียบ ตามขอบังคับ ตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีกําหนด

ไวอยางสมํ่าเสมอ มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายองคกร 

4. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจกระบวนการในการปฏิบัติงานในขั้นตอนใดอยางไร เม่ือใด และผูท่ี

เก่ียวของกับกระบวนการน้ัน และสามารถใชเปนเอกสารอางอิงในการทํางาน 

5. เพ่ือใหผูบริหารติดตามกระบวนการไดทุกขั้นตอน 
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1.3 โครงสรางการบริหารงาน 

 

รูปที่ 1-1 โครงสรางการบริหารงาน กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหลงนํ้าดิบ 

 

1. การประปาสวนภูมิภาค สํานักงานใหญโดย  

1.1 กองพัฒนาแหลงนํ้า มีหนาท่ีตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังน้ี 

 - งานวิศวกรรมแหลงนํ้า 

1) กําหนดบริเวณท่ีเหมาะสมแกการเจาะบอบาดาล การขุดสระพักนํ้าดิบ การเลือกใชแหลงนํ้า

ธรรมชาต ิ

2) วิเคราะหและกําหนดพ้ืนท่ีการพัฒนาแหลงนํ้าของ กปภ. ใหถูกตองตามหลักภูมิศาสตร 

3) ศึกษา และกําหนดพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการใชแหลงนํ้าใตดิน และผิวดินแบบผสมผสานใหเกิด

ประโยชนสูงสุด และเพ่ือความยั่งยืนของแหลงนํ้า 

4) บริหารจัดการแหลงนํ้าท่ีมีอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพ 

5) สํารวจออกแบบ ประมาณราคา ดําเนินงานในโครงการพัฒนาแหลงนํ้า ตามท่ีหนวยงานตางๆรอง

ขอ 

6) กําหนดในแนวทางในการปองกันและอนุรักษแหลงนํ้าท่ีใชในระบบประปา รวมถึงคูมือการเฝา

ระวังและการพัฒนาแหลงนํ้า 
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 - งานวิเคราะหพัฒนาแหลงนํ้า 

1) แผนการจัดหาแหลงนํ้าใหเพียงพอรองรับโครงการผลิตนํ้าประปาของ กปภ. 

2) กําหนดมาตรการและแผนการเฝาระวังเพ่ืออนุรักษแหลงนํ้าดิบ ใหมีเพียงพอในการผลิตนํ้าระบบ

ประปาของ กปภ. 

3) ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก ท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการแหลงนํ้าดิบ เพ่ือ

ใชในกิจการ 

4) ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และเพ่ือเสนอทางเลือกการใชแหลงนํ้า เพ่ือใชใน

การผลิตนํ้าประปา 

5) ติดตามกาวหนาของโครงการการจัดหา และพัฒนาแหลงนํ้าดิบของ กปภ. 

6) จัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลแหลงนํ้าและปริมาณนํ้าดิบของ กปภ. รวมถึงคูมือการเฝาระวัง

แหลงนํ้า  

 

1.2 กองควบคุมคุณภาพนํ้า มีหนาท่ีตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังน้ี 

1) การกําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าประปาของการประปาสวนภูมิภาค 

2) การกลั่นกรองและกําหนดฐานขอมูลคุณภาพนํ้าท่ีตองเก็บไวท่ีสํานักงานใหญ การประปาสวนภูมิภาค

เขต และการประปาสวนภูมิภาคสาขา 

3) การวางแผน ติดตาม ตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพนํ้าทางดานกายภาพ เคมี และจุลชีวิวิทยา 

รวมถึงความถี่ในการตรวจ 

4) การติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพนํ้าดิบ และควบคุมดูแลสนับสนุนใหคุณภาพนํ้าดิบเปนไปตาม

มาตรฐานท่ีกําหนด 

5) การกําหนดระบบมาตรฐานคุณภาพหองปฏิบัติการและวิธีการวิเคราะหภายในหองปฏิบัติการตาม

มาตรฐานสากลท้ังในระดับสํานักงานใหญ การประปาสวนภูมิภาคเขต และการประปาสวนภูมิภาคสาขา 

6) การกําหนดปริมาณ และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑวิทยาศาสตรท่ีใชระบบประปาและกําหนดชั้น

คุณภาพสารเคมี 

7) การใหคําปรึกษาดานเทคนิคและวิชาการในการพัฒนาแหลงนํ้าดิบและคุณภาพนํ้าประปา และจัดทํา

คูมือการตรวจคุณภาพนํ้า และสารกรอง 

8) การวางแผน ติดตาม ตรวจสอบสภาพแวดลอมแหลงนํ้าทางดานมลภาวะ และสารเปนพิษท้ังใน

หองปฏิบัติการและภาคสนาม 

9) การดําเนินการรวบรวม ประมวลผล เสนอแนะและเผยแพรขอมูลคุณภาพนํ้า 

  

1.3 กองศูนยขอมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาท่ีตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional 

Description) ดังน้ี 

1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของ กปภ. พรอมท้ังปรับระบบคลังขอมูลสารสนเทศใหเปน

ปจจุบัน ถูกตอง และครบถวน เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูง (Decision Supporting System: DSS) 
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2) ติดตามขอมูลในศูนยสารสนเทศสําหรับผูบริหารขอมูลใหเปนปจจุบัน ถูกตอง และครบถวน เพ่ือ

สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูง (Decision Supporting System: DSS) 

3) สนับสนุนขอมูลใหหนวยงานภายในและภายนอกท่ีเก่ียวของ 

4) รวบรวมแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจัดทําและทบทวน ของหนวยงานในสังกัด ผชท. พรอม

งบประมาณสนับสนุนใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ กปภ.  ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5) รวบรวมแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจัดทําและปรับปรุง และติดตามผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6) วิเคราะหและประเมินความคุมคากอนและหลังการลงทุนโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7) ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑประเมินผลของสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

  

1.4 กองแผนงานโครงการหลัก มีหนาท่ีตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังน้ี 

1) ศึกษา วิเคราะหความเหมาะสมในการจัดทําโครงการลงทุนระบบประปาท้ังในเชิงวิศวกรรม เชิง

เศรษฐศาสตร และการเงิน ตามแผนกลยุทธของ กปภ. 

2) สนับสนุนการใหขอมูลในการนําเสนอโครงการตอทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

3) ทบทวนแผนงานโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาและโครงการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

4) รวมกับการประปาสวนภูมิภาคเขต และการประปาสวนภูมิภาคสาขาในการวางแผนการจัดเตรียม

ท่ีดินสําหรับโครงการกอสรางระบบประปา และโครงการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

5) รวมกับการประปาสวนภูมิภาคเขต และการประปาสวนภูมิภาคสาขาในการจัดทําประชาคมการมีสวน

รวมของประชาชนตอโครงการกอสรางระบบประปา โครงการรับโอนกิจการประปาและโครงการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

6) จัดทํารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากการลงทุนระบบประปา และโครงการอ่ืนท่ี

เก่ียวของ 

7) ใหคําปรึกษาและคําแนะนําเก่ียวกับโครงการลงทุนระบบประปาในเชิงวิศวกรรม เชิงเศรษฐศาสตร

และการเงิน การจัดเตรียมท่ีดิน และงานผลกระทบสิ่งแวดลอมแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

   

1.5 กองแผนงานโครงการ 1-2 มีหนาท่ีตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังน้ี 

1) วิเคราะห และวางแผนการดําเนินโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาและโครงการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2) วิเคราะหความเปนไปไดในการจัดทําโครงการลงทุนระบบประปาท้ังในเชิงวิศวกรรม และเชิง

เศรษฐศาสตรและการเงิน ของโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาและโครงการอ่ืนท่ีเก่ียวของ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3) สนับสนุนการนําเสนอผลงาน การศึกษาความเปนไปได และควบคุมคุณภาพของผลงานใหไดมาตรฐาน 

4) ประสานงานเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือรองรับโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาและ

โครงการอ่ืนท่ีเก่ียวของ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5) ทบทวนแผนงานโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาและโครงการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
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2. การประปาสวนภูมิภาคเขตโดย  

2.1 กองแผนและวิชาการ 1-10 มีหนาท่ีตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังน้ี 

1) การจัดทําแผนกลยุทธ แผนการลงทุน และแผนงานโครงการตางๆ 

2) การวิเคราะหโครงการลงทุนโดยใชแนวคิด EVM ใหสอดคลองกับคูมือการคํานวณกําไรเชิง

เศรษฐศาสตร สําหรับศูนย EVM 

3) การจัดทําแผนงานโครงการงบลงทุนของการประปาสวนภูมิภาคเขต 

4) การวางแผน สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุมงานกอสราง โครงการปรับปรุงขยายประปา 

โครงการเรงรัดขยายเขตจําหนายนํ้า งานกอสรางปรับปรุงระบบประปาและอาคาร โครงการลดนํ้าสูญเสีย โครงการพัฒนา

แหลงนํ้า และโครงการกอสรางประปาแหงใหม 

5) การสํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา โครงการกอสรางท่ีมีวงเงินต่ํากวา 100 ลานบาท 

6) การควบคุมคาใชจายโครงการใหเปนไปตามงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร 

7) การสํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุมงานกอสรางวางทอขยายเขต โดยผูขอใชนํ้าดําเนินการ

เอง และงบประมาณสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

8) การสํารวจ ออกแบบ ประมาณงานติดตั้งทอประปาผูใชนํ้ารายใหญ 

 

2.2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพนํ้า 1-10 มีหนาท่ีตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional 

Description) ดังน้ี 

1) การจัดทําแผน วิเคราะห การใชและจัดเก็บสารเคมี และดูแลอุปกรณในการควบคุมคุณภาพนํ้า 

เพ่ือใหสามารถรักษาคุณภาพนํ้าประปากอนสงสูระบบจําหนาย 

2) การใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการดําเนินงานการประปาสวนภูมิภาคสาขาเร่ืองการผลิต

นํ้าประปา 

3) ตรวจสอบคุณภาพนํ้าในระบบผลิตของการประปาสวนภูมิภาคสาขา และบริษัทรับจางผลิตนํ้าประปา

ให กปภ. ใหไดมาตรฐาน 

4) เก็บขอมูลรายงานตางๆ ท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน 

5) ดูแล ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและบํารุงรักษาเคร่ืองจักร ระบบไฟฟา เทคโนโลยีควบคุมการผลิตและ

ระบบผลิตจัดการดูแลและรับผิดชอบในการวางแผนสูบนํ้าเพ่ือใชในการผลิต 

6) ควบคุม ดูแล รับผิดชอบในการตั้งงบประมาณท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบผลิตและควบคุม

คุณภาพนํ้าแกการประปาสวนภูมิภาคสาขา 

7) การวางแผน ควบคุมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 

8) เปนท่ีปรึกษาใหคําแนะนําฝกอบรมบุคลากรดานกิจการประปาของหนวยงานภายนอก (อาจมี

คาตอบแทน) 
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3. การประปาสวนภูมิภาคสาขา โดย 

3.1 งานผลิต (ชั้นพิเศษ, ชั้น 1และชั้น 2) มีหนาท่ีตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) 

ดังน้ี 

1) วางแผน วิเคราะหปริมาณนํ้าดิบ และอัตราความตองการใชนํ้าของผูใชนํ้าในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  

2) ผลิตและควบคุมการสงจายนํ้าประปา โดยประสานงานรวมกับงานบริการและควบคุมนํ้าสูญเสีย 

3) วิเคราะห ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพนํ้าดิบและนํ้าประปา  

4) ควบคุมคุณภาพและปริมาณนํ้าท่ีซ้ือจากบริษัทเอกชน ใหเปนไปตามขอกําหนดในสัญญา (การประปา

สวนภูมิภาคสาขาท่ีมีเอกชนรวมลงทุนหรือมีการจางระบบผลิต) 

5) ควบคุมคาใชจายในการผลิตนํ้า และการใชสารเคมี  

6) ดูแลบํารุงรักษาและซอมแซมเคร่ืองจักรกล ระบบไฟฟา ของทุกจุดปฏิบัติงานผลิต ใหมีความพรอม 

ในการปฏิบัติงานตลอดเวลา 

7) จัดทําขอมูลและรายงานท่ีเก่ียวของกับระบบผลิต เชน รายงาน M5 รายงานผูใชนํ้าบาดาล รายงาน

ปริมาณความตองการสารเคมี รายงานการใชพลังงานไฟฟา เปนตน 

 

3.2 งานผลิตและจําหนาย (ชั้น 3 - 4) มีหนาท่ีตามคําบรรยายลักษณะงาน (Functional Description) ดังน้ี 

1) วางแผน วิเคราะหปริมาณนํ้าดิบ และอัตราความตองการใชนํ้าของผูใชนํ้าในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  

2) ผลิตและควบคุมการสงจายนํ้าประปา โดยประสานงานรวมกับงานบริการและควบคุมนํ้าสูญเสีย  

3) วิเคราะห ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพนํ้าดิบและนํ้าประปา  

4) ควบคุมคุณภาพและปริมาณนํ้าท่ีซ้ือจากบริษัทเอกชน ใหเปนไปตามขอกําหนดในสัญญา (การประปา 

สวนภูมิภาคสาขาท่ีมีเอกชนรวมลงทุนหรือมีการจางระบบผลิต) 

5) ควบคุมคาใชจายในการผลิตนํ้า และการใชสารเคมี  

6) ดูแลบํารุงรักษาและซอมแซมเคร่ืองจักรกล ระบบไฟฟา ของทุกจุดปฏิบัติงานผลิต ใหมีความพรอม 

ในการปฏิบัติงานตลอดเวลา 

7) จัดทําขอมูลและรายงานท่ีเก่ียวของกับระบบผลิต เชน รายงาน M5 รายงานผูใชนํ้าบาดาล รายงาน

ปริมาณความตองการสารเคมี รายงานการใชพลังงานไฟฟา เปนตน) 
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1.4 ขอบเขตกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหลงนํ้าดิบ 

กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหลงนํ้าดิบ  แบงออกเปน 2 กระบวนการยอย ไดแก กระบวนการยอยการจัดหาแหลงนํ้าดิบ (แหลงนํ้าใหม) และกระบวนการยอย

การบริหารจัดการแหลงนํ้าดิบ (แหลงนํ้าท่ีใชอยู) โดยจะครอบคลุมเน้ือหาตั้งแตการสํารวจ จัดหาแหลงนํ้าดิบแหงใหม เพ่ือทําใหสามารถนํานํ้าจากแหลงนํ้าดิบแหงใหม มาใชในการ

ผลิตนํ้าประปาใหเพียงพอตอความตองการ รวมท้ังการบริหารจัดการแหลงนํ้าดิบท่ีมีเดิมอยูใหเพียงพอตอการผลิตนํ้าประปาในปจจุบันและอนาคต 

ตารางท่ี 1-1  รายละเอียดของงานในแตละกระบวนการทํางานยอย 

ชื่อกระบวนการทํางานยอย รายละเอียดของงาน ผูรับผิดชอบ 

1. กระบวนการจัดหาแหลงนํ้าดิบ (แหลงนํ้า

ใหม) 

- การศึกษาและประเมินศักยภาพแหลงนํ้า (ดานปริมาณและคุณภาพ) 

- การขอใชแหลงนํ้า (ใหมและขอเพิ่มเติมของเดิม) 

- การจัดทําแผนงานพัฒนาแหลงนํ้า 

- การสํารวจและออกแบบแผนงานพัฒนาแหลงนํ้า 

- การควบคุมงานกอสรางแผนงานพัฒนาแหลงนํ้า 

- กพน./ กคน./ กผค./ กผค.1-2/ กผว.1-10/ กรค.1-10 

- กพน./ กผว.1-10/ กปภ.สาขา 

- กพน./ กผค./ กผค.1-2/ กผว.1-10/ กปภ.สาขา 

- กพน./ ฝวศ./ กผว.1-10 

- ฝคส. /กผว.1-10  

2. กระบวนการบริหารจัดการแหลงนํ้าดิบ 

(แหลงนํ้าที่ใชอยู) 

- การศึกษาประสิทธิภาพการใชงานแหลงนํ้าเดิม 

- บริหารจัดการ/ดูแลรักษา/ฟนฟู 

- ประสานงานกับเจาของแหลงนํ้าและชุมชนที่เก่ียวของ (แหลงนํ้า

ชลประทาน/แหลงนํ้าธรรมชาต)ิ 

- ติดตามตรวจสอบปริมาณและคุณภาพนํ้าดิบ 

- กพน./ กผว.1-10/ กรค.1-10/ กปภ.สาขา  

- กพน./ กผว.1-10/ กรค.1-10/ กปภ.สาขา  

- กพน./ กรค.1-10/ กปภ.สาขา  

 

- กพน./ กคน./ กศผ./ กรค.1-10/ กปภ.สาขา  

 

7 
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1.5 คํายอ / คําจํากัดความ 

คํายอ 
 

  

กปภ. 

กปภ.ข. 

= 

= 

การประปาสวนภูมิภาค 

การประปาสวนภูมิภาคเขต 

กปภ.สาขา = การประปาสวนภูมิภาคสาขา 

ฝทน. 

ฝวศ. 

= 

= 

ฝายทรัพยากรนํ้า 

ฝายวิศวกรรม 

ฝคส. 

กคน. 

= 

= 

ฝายควบคุมการกอสราง 

กองควบคุมคุณภาพนํ้า 

กพน. = กองพัฒนาแหลงนํ้า 

กผค. 

กผค.1-2 

กศผ. 

กผว.1-10 

กรค.1-10 

= 

= 

= 

= 

= 

 

กองแผนงานโครงการหลัก 

กองแผนงานโครงการ 1-2 

กองศูนยขอมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กองแผนและวิชาการ การประปาสวนภูมิภาคเขต 1-10 

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพนํ้า การประปาสวนภูมิภาคเขต 1-10 
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บทที่ 2 

กระบวนการทํางาน 

 

2.1 กระบวนการทํางานยอยที่ 1 การจัดหาแหลงนํ้าดิบ (แหลงนํ้าใหม) 

2.1.1 ขอบเขตกระบวนการทํางานยอยที่ 1 การจัดหาแหลงนํ้าดิบ (แหลงนํ้าใหม) 

เปนกระบวนการเพ่ือเพ่ิมเติมปริมาณนํ้าดิบใหเพียงพอตอความตองการท้ังในปจจุบัน และในอนาคต  โดยจะ

เร่ิมตนจากทําการศึกษา ประเมินศักยภาพแหลงนํ้า การพิจารณาแผนงานพัฒนา การขอใชนํ้าดิบจากแหลงนํ้า การสํารวจ 

ออกแบบและประมาณราคาโครงการ และการควบคุมการกอสราง ซ่ึงในสวนของการสํารวจ ออกแบบและประมาณราคา

โครงการ และการควบคุมการกอสราง จะไมขอกลาวถึงเน่ืองจากสามารถศึกษาไดกับคูมือคณะทํางานยอยท่ี 7 

กระบวนการวางแผน ออกแบบ และกอสรางระบบประปา 

 

2.1.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

การจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใหดําเนินการโดย  

การจัดหาแหลงนํ้าดิบสามารถดําเนินการไดทางแผนงานโครงการปรับปรุงขยายระบบประปา และแผนงาน

โครงการพัฒนาแหลงนํ้า ซ่ึงในสวนน้ีจะกลาวถึงเฉพาะในสวนแผนงานโครงการพัฒนาแหลงนํ้า เน่ืองจากแผนงานโครงการ

ปรับปรุงขยายระบบประปา มีกระบวนการในการดําเนินการแลวอีกสวนหน่ึง  

การจัดหาแหลงนํ้าดิบ มีขั้นตอนการศึกษา ประเมินศักยภาพแหลงนํ้า การพิจารณาแผนงานพัฒนา การขอใช

นํ้าดิบจากแหลงนํ้า การสํารวจ ออกแบบและประมาณราคาโครงการ และการควบคุมการกอสราง ขั้นตอนการจัดหา

แหลงนํ้าดิบจะสิ้นสุดเม่ือมีการสงมอบทรัพยสินท่ีไดจากโครงการกอสรางเพ่ือใหสามารถนํานํ้าเขาสูระบบผลิตได และ

ไดรับอนุญาตจากเจาของแหลงนํ้าใหสามารถนํานํ้ามาผลิตเปนนํ้าประปาได 

 

1. การศึกษาและประเมินศักยภาพแหลงนํ้า 

เม่ือไดรับทราบพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีจะดําเนินการจัดหาแหลงนํ้าดิบแหงใหม ผูประเมินศักยภาพแหลงนํ้าตอง

ทําการศึกษาแหลงนํ้าในพ้ืนท่ีเปาหมาย จากน้ันจะคนหาแหลงนํ้าท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีเปาหมายและใกลเคียงท้ังหมด พรอมหา

ขอมูลเบื้องตน เชน ผูดูแลรักษาแหลงนํ้า พ้ืนท่ีรับนํ้าฝน คาระดับ (รทก.) ปริมาณกักเก็บสูงสุด –เฉลี่ย-ต่ําสุด ระดับนํ้า

สูงสุด-เฉลี่ย-ต่ําสุด อัตราการไหลสูงสุด-เฉลี่ย-ต่ําสุด คุณภาพนํ้า การใชนํ้าของภาคสวนตางๆ ในแหลงนํ้าน้ัน ระยะทาง

จากแหลงนํ้าถึงพ้ืนท่ีเปาหมาย พ้ืนท่ีสําหรับรองรับสถานีสูบนํ้าดิบ/ผลิตนํ้า เปนตน 

แหลงท่ีมาของขอมูล จากแผนท่ีภูมิประเทศหรือแผนท่ีจากอินเตอรเน็ต กปภ.สาขา การสํารวจพ้ืนท่ีจริง การ

สอบถามประชาชน องคการปกครองสวนทองถิ่น กรมชลประทาน และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี 

การประเมินศักยภาพแหลงนํ้า มีวิธีการประเมินไดหลายวิธี โดยอาจเร่ิมจากวิธีการงายท่ีสุด คือ การดูสถิติ

ขอมูลนํ้าทาของลํานํ้าน้ันๆ หรือดูปริมาณนํ้ากักเก็บท่ีมีการบันทึกสถิติไว ไปจนถึงวิธีการท่ีซับซอนและตองใชโปรแกรม
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เฉพาะทาง เชน การใชโปรแกรม Mike, Hecs ในการ Run ขอมูลเพ่ือหาปริมาณนํ้าทา ซ่ึงในท่ีน้ี จะขอกลาวถึงการ

ประเมินโดยวิธีการท่ีไมยุงยาก ผูปฏิบัติงานสามารถใชเปนแนวทางในการหาศักยภาพแหลงนํ้าได 

2. จัดทําแผนงานพัฒนาแหลงนํ้า 

เม่ือไดแหลงนํ้าท่ีมีศักยภาพเพียงพอตอความตองการแลว ขั้นตอนตอไปผูจัดทําแผนงานจะตองพิจารณา

แผนงาน/แนวทางในการนํานํ้าดิบเขาสูระบบผลิตนํ้าประปาโดยพิจารณาจากภาพรวมของระบบประปาท้ังหมดท้ังแหลง

นํ้าดิบ ระบบผลิตและพ้ืนท่ีการใหบริการเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงแผนงาน/แนวทางตางๆ เกิด

จากประสบการณและศิลปะของผูจัดทําแผนงานแตละคน ซ่ึงหลักเกณฑ และกระบวนการตางๆ เปนไปตามคูมือ

คณะทํางานยอยท่ี 7 กระบวนการวางแผน ออกแบบ และกอสรางระบบประปา 

3. การขอใชแหลงนํ้าดิบ  

ขึ้นอยูกับแนวทางปฏิบัติของเจาของแหลงนํ้าเปนหลัก เชน กรมชลประทาน จะกําหนดแบบฟอรมในการขอ

ใชนํ้าดิบและมีคานํ้าดิบ ราคา 0.50 บาทตอ ลบ.ม. เปนตน 

4. การสํารวจ ออกแบบประมาณราคาและการควบคุมงานกอสราง 

เม่ือมีความพรอมในการขอใชนํ้า มีความพรอมดานท่ีดิน และไดรับจัดสรรงบประมาณแลว ลําดับตอมาเปน

การสํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา และการควบคุมงานกอสรางตามลําดับ  ซ่ึงหลักเกณฑ และกระบวนการตางๆ 

เปนไปตามคูมือคณะทํางานยอยท่ี 7 กระบวนการวางแผน ออกแบบ และกอสรางระบบประปา  
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ตารางที่ 2-1 ตัวอยางการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดหาแหลงนํ้าดิบ (แหลงนํ้าใหม) 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

 

 

ตามกําหนด 
ศึกษาแหลงน้ําในพ้ืนที/่ จํานวนพ้ืนที่ที่

ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด 

กพน./กผค./กผค.1-2

กผว.1-10 

คูมือกระบวนการหลัก 

ดานกระบวนการผลิต

น้ําประปา เลม 1 

ภาคปฏิบัติ และเลม 2 

ภาคทฤษฎี พ.ศ.2558 

 

ตามกําหนด 

ประเมินศักยภาพแหลงน้ํา (ปริมาณและ

คุณภาพ) / ปริมาณน้ําเพียงพอและ

คุณภาพน้ําดิบผานเกณฑของ กปภ. 

กพน./กคน./กผค./

กผค.1-2/กรค.1-10 

คูมือกระบวนการหลัก 

ดานกระบวนการผลิต

น้ําประปา เลม 1 

ภาคปฏิบัติ และเลม 2 

ภาคทฤษฎี พ.ศ.2558 

 

 

ตามกําหนด 

จัดลําดับและคัดเลือกแหลงน้ําที่มีความ

เหมาะสมจากมากไปนอย / ปริมาณน้ํา

เพียงพอและคุณภาพน้ําดิบผานเกณฑ

ของ กปภ. 

กพน./กคน./กผค./

กผค.1-2 
 

 

 

 

 

ทุกป 
จัดทําแผนพัฒนาแหลงน้ํา / จํานวนพ้ืนที่

ที่จัดทําแผนพัฒนาแหลงน้ํา  

กพน./กผค./กผค.1-2/

กผว.1-10/กปภ.สาขา 

 

คูมือคณะทํางานยอยท่ี 

7 กระบวนการวางแผน 

ออกแบบ และกอสราง

ระบบประปา 

 

 

ทุกป 

ติดตอประสานงานการขอใชแหลงน้ํา

รวมกับ กปภ.สาขาและกปภ.เขต/ รอยละ

ของโครงการที่ไดย่ืนขออนุญาตตามแผน

ที่กําหนด 

กพน./กผว.1-10/กปภ.

สาขา 

คูมือคณะทํางานยอยท่ี 7 

กระบวนการวางแผนฯ พ.ศ.

2559 และคูมือกระบวนการ

หลัก ดานกระบวนการผลิต

น้ําประปาฯพ.ศ.2558  

(แบบฟอรม ผ.ย.33) 

 

ทุกป 

พิจารณาจัดสรรงบประมาณตาม

แผนพัฒนาแหลงน้ํา / จํานวนโครงการที่

ไดรับจัดสรร 

กงป.  

 

ตามกําหนด 

สํารวจออกแบบ ประมาณราคาโครงการ

พัฒนาแหลงน้ําที่ไดรับมอบหมาย / 

จํานวนพ้ืนที่ที่ดําเนินการภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด  

กพน./ ฝวศ./กผว.1-10 

คูมือคณะทํางานยอยท่ี 

7 กระบวนการวางแผน 

ออกแบบ และกอสราง

ระบบประปา 

 

ตามกําหนด 

ควบคุมงานกอสรางหลังจากสํารวจ

ออกแบบแลวเสร็จ / จํานวนพ้ืนที่ที่

ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ฝคส./กผว.1-10 

คูมือคณะทํางานยอยท่ี 

7 กระบวนการวางแผน 

ออกแบบ และกอสราง

ระบบประปา 

คําอธิบายเอกสารที่เกี่ยวของ 

- คูมือกระบวนการหลัก ดานกระบวนการผลิตนํ้าประปา เลม 1 ภาคปฏิบัติ และเลม 2 ภาคทฤษฎี พ.ศ.2558 

- คูมือคณะทํางานยอยที่ 7 กระบวนการวางแผน ออกแบบ และกอสรางระบบประปา พ.ศ. 2559 

เริ่ม 

ประเมินศักยภาพแหลงน้ํา 

ศึกษาแหลงน้ําในพ้ืนที่ศึกษา 

จัดลําดับและคัดเลือก 

แหลงน้ําท่ีมีศักยภาพ 

จัดทําแผนพัฒนาแหลงน้ํา 

ไมผาน 

ผาน 

 

จบ 

พิจารณาจัดสรร

งบประมาณ 

การขอใชน้ําและทําประชามต ิ

สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา

โครงการพัฒนาแหลงนํา 

การควบคุมงานก่อสร้างโครงการ

พัฒนาแหล่งนํ า 
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2.1.3 จุดออน/ความเส่ียง/ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 

จุดออน/ความเสี่ยง/ปญหา

อุปสรรค 

การควบคุมท่ีมีอยู แนวทางการปรับปรุง หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ 

ขอมูลดานแหลงนํ้าแหง

ใหมไมเพียงพอ 

- - ออกสํารวจพ้ืนท่ีโครงการ

และติดตอประสานงานเพ่ือ

ขอขอมูลจากหนวยงานท่ี

ดูแลแหลงนํ้าน้ันๆ อยู 

- หาขอมูลท่ีเก่ียวของกับ

แหลงนํ้าจากอินเตอรเน็ต 

ขอมูลดานแหลงนํ้าสวน

ใหญ จะตองขอความ

อนุเคราะหจากหนวยงาน

ราชการ เชน กรม

ชลประทาน กรมทรัพยากร

นํ้า / กปภ. ควรทําMOU 

ในดานขอมูลแหลงนํ้า

รวมกับหนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือ

สามารถเขาถึงขอมูลไดงาย 

การคัดเลือกแผนงาน

พัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือขอรับ

จัดสรรงบประมาณ 

ใชเกณฑตามมติท่ีประชุม

ของคณะบูรณาการลุมนํ้า ฯ 

- ทาง กผว.1-10 จะจัดทํา

และรวบรวมแผนพัฒนา

แหลงนํ้าเพ่ือขอจัดสรร

งบประมาณเปนประจําทุก

ป 

การพิจารณาการจัดสรร 

นํ้าดิบ 

- - หนวยงานเจาของแหลงนํ้า

เปนผูพิจารณาจัดสรรนํ้า

ดิบให กปภ. 
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2.2 กระบวนการทํางานยอยที่ 2 การบริหารจัดการแหลงนํ้าดิบ (แหลงนํ้าที่ใชอยู) 

2.2.1 ขอบเขตกระบวนการทํางานยอยที่ 2 การบริหารจัดการแหลงนํ้าดิบ (แหลงนํ้าที่ใชอยู) 

การบริหารจัดการแหลงนํ้าดิบ มีวัตถุประสงคเพ่ือให กปภ.สาขา มีปริมาณนํ้าดิบอยางเพียงพอตอการผลิตนํ้า

ในทุกฤดูกาล หรือการจัดการปริมาณนํ้าดิบใหเกิดการขาดแคลนนอยท่ีสุดและทําใหเกิดผลกระทบตอปริมาณนํ้าผลิตนอย

ท่ีสุด  ซ่ึงตองสามารถประเมินปริมาณนํ้าดิบหรือนํ้าตนทุนในการผลิตใหครอบคลุมจนกระท่ังสิ้นสุดฤดูแลง โดยเทียบกับ

ปริมาณนํ้าผลิต หากไมเพียงพอตองดําเนินการหาแหลงนํ้าในพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม  

 

2.2.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ในการบริหารจัดการนํ้าแหลงดิบ สิ่งท่ีสําคัญมาก คือ ขอมูล เน่ืองจากหากไมมีขอมูล ก็จะไมสามารถวางแผน

หรือบริหารจัดการนํ้าดิบได โดยขอมูลตางๆ ท่ีสําคัญประกอบไปดวย 

ก. ปริมาณนํ้าตนทุน หรือนํ้าดิบท่ีเหลือ  

ข. ปริมาณความตองการนํ้าดิบเพ่ือใชผลิต 

ค. ขอมูลปริมาณนํ้า/ระดับนํ้าในอดีต 

ง. ขอมูลคุณภาพนํ้า 

ขอมูลขอ ก. และ ข. จะใชเพ่ือการเทียบความเพียงพอหรือความขาดแคลนนํ้าดิบ ซ่ึงโดยท่ัวไปจะพิจารณา

จากชวงเวลาปจจุบันจนถึงชวงฤดูฝน หากปริมาณนํ้าตนทุนมากกวาปริมาณความตองการนํ้าดิบ แสดงวาปริมาณนํ้าตนทุน

มีเพียงพอตอความตองการนํ้าดิบ แตหากปริมาณนํ้าตนทุนนอยกวาปริมาณความตองการนํ้าดิบ แสดงวาปริมาณนํ้าตนทุน

ไมเพียงพอ ซ่ึงจะตองทําการบริหารจัดการนํ้าดิบ หรือหาแหลงนํ้าดิบเพ่ิมเติม 

การแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าดิบ ยิ่งหากสามารถทราบลวงหนาไดเร็ว การแกไขปญหาก็จะสามารถ

ดําเนินการไดทันถวงที เน่ืองจากการแกไขฯ อาจจําเปนตองใชงบประมาณ และการกอสรางเขาสนับสนุนรวมดวย 

ในกระบวนการบริหารจัดการนํ้าดิบ ขอมูลและการแจงเตือนจึงเปนสิ่งจําเปน เพ่ือใหมีเวลาเพียงพอในการ

แกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าดิบ ซ่ึงในสวนขอมูลดานแหลงนํ้า กปภ. มีระบบ DATA CENTER เพ่ือรองรับขอมูลปริมาณ

นํ้า/ระดบันํ้าในแตละ กปภ.สาขา เพ่ือใหมีขอมูลเพียงพอในทางสถิติสําหรับวิเคราะหการตั้งคาการแจงเตือนในแตละสาขา 

หากไมมีขอมูล กปภ.สาขาอาจกําหนดระดับนํ้า โดยอาจกําหนดท่ีระดับนํ้า 0.5-1.0 เมตร ต่ํากวาหัวกะโหลก (foot 

valve) เพ่ือแจงเตือน และหากมีขอมูลมากพอ จึงปรับระดับแจงเตือนใหเหมาะสมตอไป 

การจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใหดําเนินการโดย  

1. การศึกษาประสิทธิภาพการใชงานแหลงนํ้าเดิม 

สํารวจและประเมินปริมาณนํ้าตนทุนท้ังแหลงนํ้าหลักและแหลงนํ้าสํารอง เชน ปริมาณนํ้า ระดับนํ้า และ

คุณภาพนํ้า จาก กปภ.สาขา วามีเพียงพอสําหรับผลิตนํ้าประปาใหเพียงพอตลอดท้ังปหรือไม โดยเบื้องตน รวมท้ังสํารวจ

แหลงนํ้าดิบอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีท่ีสามารถใชเปนแหลงนํ้าสํารองในอนาคตกรณีเกิดภัยแลงหนัก จากน้ันรวบรวมขอมูลดานแหลง
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นํ้าและสถานการณนํ้า รายงานใหสายงานทราบ พรอมจัดสงให ฝทน.นําไปวิเคราะหศึกษาศักยภาพแหลงนํ้าในแมนํ้าสาย

หลัก และระดับลุมนํ้า เพ่ือกําหนดแนวทางการจัดหา และพัฒนาแหลงนํ้าดิบใหเพียงพอท้ังในระยะสั้นและระยะยาวตอไป 

2. บริหารจัดการ/ดูแลรักษา/ฟนฟู 

กปภ.สาขา ควรวิเคราะหปริมาณนํ้าตนทุน เทียบกับความตองการใชนํ้าวาเพียงพอหรือไม หากไมเพียงพอ 

จําเปนตองหาแหลงนํ้าสํารองเพ่ิมเติมใหมีเพียงพอในการผลิตนํ้าประปาท้ังระยะสั้นและระยะยาว และสําหรับ กปภ.สาขา 

ท่ีมีความเสี่ยงขาดแคลนแหลงนํ้าดิบใหรายงานขอมูลไปยังสวนกลางโดยผานการประปาสวนภูมิภาคเขตใหทราบเปนระยะ  

และ กปภ. มีมาตรการในการบริหารจัดการนํ้าในชวงภัยแลง 3 มาตรการดวยกัน คือ ลดแรงดัน/ลดอัตราการ

จายนํ้า จายนํ้าเปนเวลา/แบงโซนการจายนํ้า และหยุดผลิตนํ้าชั่วคราว 

รวมท้ังสนับสนุน กปภ.สาขา รวมกับทองถิ่นในการอนุรักษและฟนฟูแหลงนํ้าท่ีใชผลิตนํ้าประปา เชน การขุด

ลอกแหลงนํ้า กําจัดผักตบชวา/ขยะ ดูแลตลิ่งไมใหพังทลาย เปนตน  

3. ประสานงานกับเจาของแหลงนํ้าและชุมชนท่ีเก่ียวของ (แหลงนํ้าชลประทาน/แหลงนํ้าธรรมชาติ) 

ประสานงานกับหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการนํ้าสรรนํ้าในพ้ืนท่ีเพ่ือแจงสถานการณและ

ขอรับการสนับสนุนการแกไขปญหา 

4.ติดตามตรวจสอบปริมาณคุณภาพนํ้าดิบ 

งานผลิตของแตละ กปภ.สาขา ทําการตรวจวัดขอมูล ไดแก ระดับนํ้า/ปริมาณนํ้ารายวัน อัตราสูบนํ้าผลิต

รายวัน ชั่วโมงสูบนํ้าผลิตรายวัน และระดับนํ้า/ปริมาณนํ้าสูงสุดขอมูลท่ีไดนํามาบันทึกใน Data Center พรอมตรวจสอบ

ความถูกตอง และสงการประปาสวนภูมิภาคเขต เม่ือไดขอมูลครบ 1 เดือน โดยระหวางน้ันผูใชงาน Data Center 

สามารถเรียกดูขอมูลได รวมท้ังหากเกิดสถานการณภัยแลงและอุทกภัยใหรายงานเปนประจําทุกวันจนกวาสถานการณจะ

ปกติ เพ่ือนําเสนอผูบริหารและผูเก่ียวของเพ่ือทราบเปนขอมูลในการตดัสินใจและวางแผนแกไขปญหาไดอยางทันทวงที   
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ตารางท่ี 2-2 ตัวอยางการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานของการบริหารจัดการแหลงนํ้าดิบ (แหลงนํ้าท่ีใชอยู) 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point(CP) ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

 

 
ตามกําหนด 

สํารวจและประเมินปริมาณน้ําตนทุน

รวมทั้งคุณภาพน้ํา ทั้งแหลงน้ําหลักและ

แหลงน้ําสํารองวาเพียงพอสําหรับผลิต

น้ําประปา/ จํานวนพ้ืนที่ที่มีแนวทาง

ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

กพน./กคน./ /กผว.1-

10/กรค.1-10/กปภ.

สาขา 

 

1. คูมือกระบวนการ

หลัก ดานกระบวนการ

ผลิตน้ําประปา เลม 1 

ภาคปฏิบัติ และเลม 2 

ภาคทฤษฎี พ.ศ.2558  

 

 

ตามกําหนด 

กําหนดแนวทางแกไขปญหาและการ

บริหารจัดการรวมทั้งแผนการแกไข

ปญหา/ จํานวนพ้ืนที่ที่มีแนวทางการ

บริหารจัดการ 

กพน./กผว.1-10/กรค.

1-10/กปภ.สาขา 

 

1. คูมือกระบวนการ

หลัก ดานกระบวนการ

ผลิตน้ําประปา เลม 1 

ภาคปฏิบัติ และเลม 2 

ภาคทฤษฎี พ.ศ.2558 

 

 
ตามกําหนด 

แผนการเฝาระวังเพ่ืออนุรักษแหลงน้ําดิบ

ใหมีเพียงพอในการผลิตน้ําประปาทั้งระยะ

สั้นและระยะยาว / ปฏิบัติตามขั้นตอน 

กพน./กผว.1-10/กรค.

1-10/กปภ.สาขา 

 

1. คูมือกระบวนการหลัก 

ดานกระบวนการผลิต

น้ําประปา เลม 1 ภาคปฏิบัติ 

และเลม 2 ภาคทฤษฎี พ.ศ.

2558   

2. มาตรฐานน้ําประปา กปภ. 

2559 

 

ทุกวัน 

ตรวจสอบแหลงน้ําดิบ และบันทึกขอมูล

ผลการตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน้ําดิบ 

/ ตรวจวัดคุณภาพน้ําครบทุกรายการ

ตามคูมือฯ  

กพน./กคน./กศผ. / 

กรค.1-10/กปภ.สาขา 

 

1. คูมือกระบวนการหลัก 

ดานกระบวนการผลิต

น้ําประปา เลม 1 ภาคปฏิบัติ 

และเลม 2 ภาคทฤษฎี พ.ศ.

2558   

2. มาตรฐานน้ําประปา กปภ. 

2559 

 
ทุกเดือน 

ตรวจสอบความถูกตอง และรายงานผลสง 

กปภ.ข. 

กปภ.สาขา/กปภ.ข. 

 
 

คําอธิบายเอกสารที่เกี่ยวของ 
-  คูมือกระบวนการหลัก ดานกระบวนการผลิตน้ําประปา เลม 1 ภาคปฏิบัติ และเลม 2 ภาคทฤษฎี พ.ศ.2558   

- มาตรฐานน้ําประปา กปภ. พ.ศ. 2559 

  

เร่ิม 

ประเมินการใชน้ํา

ของแหลงน้ําที่ใชอยู 

กําหนดแนวทางแกไขปญหา

และการบริหารจัดการ 

ดําเนินการตามแนวทางการ

บริหารจัดการ/ดูแลรักษา/

ฟนฟู 

ติดตามตรวจสอบปริมาณ

และคุณภาพน้ําดิบ 

รายงานผล 

จบ 
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2.2.3 จุดออน/ความเส่ียง/ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 

จุดออน/ความเส่ียง/ปญหา

อุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู แนวทางการปรับปรุง หมายเหตุ/ขอเสนอแนะ 

- กปภ.สาขา ขาดอุปกรณ ไดแก 

เสาวัดระดับน้ํา (Staff Gauge) ที่

จะใชตรวจวัดคาระดับน้ําของ

แหลงน้ํา 

-  - ให กปภ.สาขาติดตั้ง เสาวัด

ระดับน้ํา (Staff Gauge)  ใหครบ

ทุกแหลงน้ํา 

- ถาระดับน้ําไมสูงมาก กปภ. 

สาขาตางๆ อาจใชอุปกรณ

ทดแทนอ่ืนๆ ชวยวัดคาระดับน้ํา 

และถาใชแหลงน้ําดิบของ

หนวยงานอ่ืนที่ติดตั้งเสาวัดระดับ

น้ําแลว อาจสอบถามคาระดับน้ํา/

ปริมาณน้ําจากหนวยงานนั้นๆ ได   

 

- กปภ.สาขา ไมรูปริมาณน้ํา

ตนทุนของตัวเอง 

- - - กพน. มีโครงการเตือนภัยแลง 

- กปภ.สาขาไมมีแหลงน้ําสํารอง - - ให กปภ.สาขา สํารวจและขอใช

แหลงน้ําเพ่ือใชเปนแหลงน้ํา

สํารอง กรณีที่แหลงน้ําหลักหมด 

 

- กปภ.สาขา ไมมีการบันทึกขอมูล

ในระบบ Data Center 

- กพน.มีการรายงานผลการ

บันทึกขอมูลเพ่ือแจงใหผูที่

เก่ียวของทราบ 

- - 

- ระบบ Data Center ไมมีการ

วิเคราะหขอมูลใหเบ้ืองตน 

- - กศผ. จัดทําเวบไซตเพ่ิมเติม 

แสดงการวิเคราะหใหผูใชงาน

สะดวกและประหยัดเวลา 

- Data Center จะถูกเปลี่ยนเปน 

OIS ในปงบประมาณ 2560 
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บรรณานุกรม 

1. คูมือกระบวนการหลัก ดานกระบวนการผลิตนํ้าประปา เลม 1 ภาคปฏิบัต,ิ การประปาสวนภูมิภาค  

ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2558 

2. คูมือกระบวนการหลัก ดานกระบวนการผลิตนํ้าประปา เลม 2 ภาคทฤษฎี, การประปาสวนภูมิภาค  

ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2558 

3. ระเบียบพัสดุ  

...  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 

คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน 
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24 

คูมือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหลงน้ําดิบ     การประปาส่วนภูมิภาค 
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ภาคผนวก 2 

คูมือกระบวนการหลัก ดานกระบวนการผลิตน้ําประปา เลม 1 ภาคปฏิบัติและ

คูมือกระบวนการหลัก ดานกระบวนการผลิตน้ําประปา เลม 2 ภาคทฤษฎี  

ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2558 

(สามารถ Download ไดที่ เวบไซตของ กองควบคุมคุณภาพน้ํา กปภ. 

http://wqc.pwa.co.th/index2016.html)  
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ภาคผนวก 3 

ตัวอยางแบบฟอรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
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