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ของการประปาส่วนภูมิภาค ปี 2561 

 
1.  ความจําเป็น/ความสําคัญ 
 แหล่งน้ําดิบนับเป็นวัตถุดิบสําหรับการผลิตน้ําประปา และแหล่งน้ําดิบท่ีใช้ผลิตน้ําประปาส่วนใหญ่คือแหล่ง
น้ําผิวดิน ได้แก่ แม่น้ํา ลําคลอง อ่างเก็บน้ํา สระเก็บน้ํา คลองชลประทาน เป็นต้น ปัจจุบันแหล่งน้ําดิบท่ีใช้ผลิต
น้ําประปาเริ่มมีปัญหาท้ังทางปริมาณน้ํา และคุณภาพน้ํา ท้ังนี้เนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ ได้แก่ การเพ่ิมปริมาณ
ประชากร ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ําด้านต่างๆเพ่ิมสูงข้ึน การขยายตัวของชุมชนรุกล้ําแหล่งน้ําการปล่อยขยะและ
ของเสียลงแหล่งน้ํา เป็นต้น 
 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีสํารวจ จัดหาแหล่งน้ําดิบและจัดให้ได้มาซ่ึงน้ําดิบ, ผลิต
จัดส่งและจําหน่ายน้ําประปา ท่ัวประเทศยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
หรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา ซ่ึงบางการประปาส่วนภูมิภาคสาขา (กปภ.สาขา) มีปัญหาขาดแคลนปริมาณน้ําดิบ
จึงต้องบริหารจัดการแหล่งน้ําดิบ เพ่ือให้ กปภ.สาขา มีปริมาณน้ําดิบอย่างเพียงพอต่อการผลิตน้ําในทุกฤดูกาลอย่าง
ยั่งยืน หรือการจัดการปริมาณน้ําดิบท่ีใช้อยู่ให้เกิดการขาดแคลนน้อยท่ีสุด ซ่ึงต้องสามารถประเมินปริมาณน้ําดิบหรือ
น้ําต้นทุนในการผลิตให้ครอบคลุมจนกระท่ังสิ้นสุดฤดูแล้ง โดยเทียบกับปริมาณน้ําผลิต หากไม่เพียงพอต้องดําเนินการ
หาแหล่งน้ําใหม่ในพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 มาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเน้นไปท่ีการบริหารจัดการแหล่งน้ําดิบ ซ่ึงเป็นกระบวนการสําคัญในการ
บริหารจัดการน้ําดิบให้มีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังเป็นคู่มือประกอบการทํางานและจัดเก็บข้อมูลด้านแหล่งน้ําดิบท่ี
ถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเผยแพร่ให้กับพนักงาน/ลูกจ้างของการประปาส่วนภูมิภาคท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้อง 
ท้ังในส่วนของสํานักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต (กปภ.ข.) และการประปาส่วนภูมิภาคสาขา (กปภ.สาขา) อัน
จะนําไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล และคาดการณ์สถานการณ์น้ําได้อย่างมีประสิทธิผล บนฐานข้อมูลและกระบวนการท่ีมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
3.  การบริหารจัดการแหล่งน้ําดิบ 
 ในการบริหารจัดการน้ําแหล่งดิบท่ีใช้อยู่เดิม สิ่งท่ีสําคัญมาก คือ ข้อมูล เนื่องจากหากไม่มีข้อมูล ก็จะไม่
สามารถวางแผนหรือบริหารจัดการน้ําดิบได้ โดยข้อมูลต่างๆ ท่ีสําคัญประกอบไปด้วย 

ก. ปริมาณน้ําต้นทุน หรือน้ําดิบคงเหลือ  
ข. ปริมาณความต้องการน้ําดิบเพ่ือใช้ผลิตในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
ค. ข้อมูลปริมาณน้ํา/ระดับน้ําในอดีต 
ง. ข้อมูลคุณภาพน้ํา 
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กปภ.สาขา (งานผลิต)

ข้อมูลข้อ ก. และ ข. จะใช้เพ่ือการเทียบความเพียงพอหรือความขาดแคลนน้ําดิบ ซ่ึงโดยท่ัวไปจะพิจารณา
จากเวลาปัจจุบันจนถึงเข้าสู่ฤดูฝน หากปริมาณน้ําต้นทุนมากกว่าปริมาณความต้องการน้ําดิบในการผลิต แสดงว่า
ปริมาณน้ําต้นทุนมีเพียงพอต่อความต้องการน้ําดิบ แต่หากปริมาณน้ําต้นทุนน้อยกว่าปริมาณความต้องการน้ําดิบใน
การผลิต แสดงว่าปริมาณน้ําต้นทุนไม่เพียงพอ ซ่ึงจะต้องทําการบริหารจัดการน้ําดิบ หรือจัดหาแหล่งน้ํา
เพ่ิมเติม 

ในกระบวนการบริหารจัดการน้ําดิบท่ีใช้ข้อมูลเดิม ข้อมูลและเครื่องมือในการแจ้งเตือนจึงเป็นสิ่งจําเป็น 
เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําดิบ ซ่ึงในส่วนข้อมูลด้านแหล่งน้ํา นอกจาก กปภ
ข้อมูล Operation Information System
ตามลุ่มน้ําหลัก) เพ่ือรองรับข้อมูลปริมาณน้ํา
วิเคราะห์การต้ังค่าการแจ้งเตือนในแต่ละสาขา หากไม่มีข้อมูล กปภ
ระดับน้ํา 0.5-1.0 เมตร ตํ่ากว่าหัวกะโหลก 
เตือนให้เหมาะสมต่อไป 

 
การจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงาน
3.1 ติดตามและตรวจสอบสถานการณ์น้ําดิบ

 งานผลิตของแต่ละ กปภ.สาขา 
รายวัน ชั่วโมงสูบน้ําผลิตรายวัน ระดับน้ํา
ปฏิบัติการ การควบคุมคุณภาพน้ํา OIS 
ครบ 1 เดือน โดยระหว่างนั้นผู้ใช้งาน OIS 

 
                   
 
 
 
 
 

  
 รูปผังข้ันตอนการทํางาน 

 
3.2 ประเมินความเสี่ยงขาดแคลนน้ําดิบ

      กปภ.สาขา ควรวิเคราะห์ปริมาณน้ําต้นทุน เทียบกับความต้องการใช้น้ําว่าเพียงพอหรือไม่ หากไม่เพียงพอ 
จําเป็นต้องหาแหล่งน้ําสํารองเพิ่มเติมให้มีเพียงพอในการผลิตน้ําประปาทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสําหรับ กปภ
ความเสี่ยงขาดแคลนแหล่งน้ําดิบให้รายงานข้อมูลไปยังส่วนกลาง
รวมท้ังให้สํารวจแหล่งน้ําดิบอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีท่ีสามารถใช้เป็นแหล่งน้ําสํารองในอนาคตกรณีเกิดภัยแล้งหนัก 
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กปภ.เขต (กองแผนและ
วิชาการ 1-10, กองระบบ

ผลิตและควบคุมคุณภาพนํ้า 
1-10)

จะใช้เพ่ือการเทียบความเพียงพอหรือความขาดแคลนน้ําดิบ ซ่ึงโดยท่ัวไปจะพิจารณา
หากปริมาณน้ําต้นทุนมากกว่าปริมาณความต้องการน้ําดิบในการผลิต แสดงว่า

ปริมาณน้ําต้นทุนมีเพียงพอต่อความต้องการน้ําดิบ แต่หากปริมาณน้ําต้นทุนน้อยกว่าปริมาณความต้องการน้ําดิบใน
การผลิต แสดงว่าปริมาณน้ําต้นทุนไม่เพียงพอ ซ่ึงจะต้องทําการบริหารจัดการน้ําดิบ หรือจัดหาแหล่งน้ํา

ในกระบวนการบริหารจัดการน้ําดิบท่ีใช้ข้อมูลเดิม ข้อมูลและเครื่องมือในการแจ้งเตือนจึงเป็นสิ่งจําเป็น 
เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําดิบ ซ่ึงในส่วนข้อมูลด้านแหล่งน้ํา นอกจาก กปภ

Operation Information System (OIS) แล้ว ยังมีสถานีตรวจวัดน้ําดิบ Tele Metering (
เพ่ือรองรับข้อมูลปริมาณน้ํา/ระดับน้ําในแต่ละ กปภ.สาขา เพ่ือให้มีข้อมูลเพียงพอในทางสถิติสําหรับ

วิเคราะห์การต้ังค่าการแจ้งเตือนในแต่ละสาขา หากไม่มีข้อมูล กปภ.สาขา อาจกําหนดระดับน้ํา 
เมตร ตํ่ากว่าหัวกะโหลก (foot valve) เพ่ือแจ้งเตือน และหากมีข้อมูลมากพอ จึงปรับระดับแจ้ง

การจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงาน ให้ดําเนินการโดย  
สอบสถานการณ์น้ําดิบ 

สาขา ทําการตรวจวัดข้อมูล ได้แก่ ระดับน้ํา/ปริมาณน้ํารายวัน อัตราสูบน้ําผลิต
รายวัน ชั่วโมงสูบน้ําผลิตรายวัน ระดับน้ํา/ปริมาณน้ําสูงสุดข้อมูล และบันทึกข้อมูลคุณภาพน้ําดิบ ลง

OIS เป็นประจําทุกวัน พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง และส่ง
OIS สามารถเรียกดูข้อมูลได้  

 หน่วยงานภายใน กปภ. ท่ีรับผิดชอบติดตามตรวจสอบข้อมูล

ประเมินความเสี่ยงขาดแคลนน้ําดิบ 
สาขา ควรวิเคราะห์ปริมาณน้ําต้นทุน เทียบกับความต้องการใช้น้ําว่าเพียงพอหรือไม่ หากไม่เพียงพอ 

จําเป็นต้องหาแหล่งน้ําสํารองเพิ่มเติมให้มีเพียงพอในการผลิตน้ําประปาทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสําหรับ กปภ
ความเสี่ยงขาดแคลนแหล่งน้ําดิบให้รายงานข้อมูลไปยังส่วนกลางโดยผ่านการประปาส่วนภูมิภาคเขตให้ทราบเป็นระยะ 
รวมท้ังให้สํารวจแหล่งน้ําดิบอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีท่ีสามารถใช้เป็นแหล่งน้ําสํารองในอนาคตกรณีเกิดภัยแล้งหนัก 

หน้า 2 

กปภ.สํานักงานใหญ่    
(กองพัฒนาแหล่งนํ้า,            

กองควบคุมคุณภาพนํ้า)

จะใช้เพ่ือการเทียบความเพียงพอหรือความขาดแคลนน้ําดิบ ซ่ึงโดยท่ัวไปจะพิจารณา
หากปริมาณน้ําต้นทุนมากกว่าปริมาณความต้องการน้ําดิบในการผลิต แสดงว่า

ปริมาณน้ําต้นทุนมีเพียงพอต่อความต้องการน้ําดิบ แต่หากปริมาณน้ําต้นทุนน้อยกว่าปริมาณความต้องการน้ําดิบใน
การผลิต แสดงว่าปริมาณน้ําต้นทุนไม่เพียงพอ ซ่ึงจะต้องทําการบริหารจัดการน้ําดิบ หรือจัดหาแหล่งน้ําดิบใหม่

ในกระบวนการบริหารจัดการน้ําดิบท่ีใช้ข้อมูลเดิม ข้อมูลและเครื่องมือในการแจ้งเตือนจึงเป็นสิ่งจําเป็น 
เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําดิบ ซ่ึงในส่วนข้อมูลด้านแหล่งน้ํา นอกจาก กปภ. มีระบบ

Metering (มีเฉพาะบางสาขา
สาขา เพ่ือให้มีข้อมูลเพียงพอในทางสถิติสําหรับ

อาจกําหนดระดับน้ํา โดยอาจกําหนดท่ี
เพ่ือแจ้งเตือน และหากมีข้อมูลมากพอ จึงปรับระดับแจ้ง

ปริมาณน้ํารายวัน อัตราสูบน้ําผลิต
ปริมาณน้ําสูงสุดข้อมูล และบันทึกข้อมูลคุณภาพน้ําดิบ ลงในระบบ 

เป็นประจําทุกวัน พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง และส่ง กปภ.เขต เม่ือได้ข้อมูล

ติดตามตรวจสอบข้อมูลด้านแหล่งน้ํา 

สาขา ควรวิเคราะห์ปริมาณน้ําต้นทุน เทียบกับความต้องการใช้น้ําว่าเพียงพอหรือไม่ หากไม่เพียงพอ 
จําเป็นต้องหาแหล่งน้ําสํารองเพิ่มเติมให้มีเพียงพอในการผลิตน้ําประปาทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสําหรับ กปภ.สาขา ที่มี

โดยผ่านการประปาส่วนภูมิภาคเขตให้ทราบเป็นระยะ  
รวมท้ังให้สํารวจแหล่งน้ําดิบอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีท่ีสามารถใช้เป็นแหล่งน้ําสํารองในอนาคตกรณีเกิดภัยแล้งหนัก  
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ไม่ใช่ ใช่ 

ไม่ใช่ ใช่ 

3.3 กําหนดแผนแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ําดิบ แผนระยะเร่งด่วน หรือแผน BCM และติดตามผลการ
ดําเนินงานแก้ไขปัญหา 
      กปภ.สาขา ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ําดบิ จะต้องกําหนดแผนการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน หรือหากเกิดกรณี
วิกฤต คือ นํ้าดิบไมม่ี เกิน 24 ช่ัวโมง ให้ใช้การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) 
โดยเร่ิมจากแผน ERP (ก่อนเกิดเหตุ) และดําเนินการตามลาํดบัของ BCM การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจกรณีเกิดภัยแล้ง 
และติดตามผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหาจนกว่าสถานการณ์จะปกติ รวมท้ังร่วมกับท้องถ่ินในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
แหล่งน้ําท่ีใช้ผลิตน้ําประปา เช่น การลอกแหล่งน้ํา กําจัดผักตบชวา/ขยะ ดูแลตลิ่งไม่ให้พังทลาย เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปผังการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ กรณีเกิดภัยแล้ง 
 

3.4 รายงานสถานการณ์และสรุปผล 
      หากเกิดสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัย กปภ.สาขา จะรายงานสถานการณ์เป็นประจําทุกวันจนกว่า
สถานการณ์จะปกติ ในขณะเดียวกัน ฝทน. จะทําการรวบรวมสรุปข้อมูลเพ่ือนําเสนอผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องเพ่ือ
ทราบเป็นข้อมูลในการตัดสินใจและวางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที   
 
 
 
 

ERP 
(แผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน) 

หยุดชะงัก 
โดยส้ินเชิง > 24 ชม. 

หยุด BCP 
(ขั้นตอนการปฏิบัติงานแผน

ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ) 

ปกติ 

หยุด 



มาตรฐานการปฏบิัติงานการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งนํ้าดิบ หน้า 4 
 

4. แผนผังแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ของการปฏิบัติงานการบริหารจัดการแหล่งน้ําดิบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกวัน ติดตามตรวจสอบข้อมูลระดับนํ้า / 
ปริมาณนํ้ารายวัน 
- อัตราสูบนํ้าผลิตรายวัน 
- ช่ัวโมงสูบนํ้าผลิตรายวัน 
- ระดับนํ้า/ปริมาณนํ้าสูงสุด 
และคุณภาพนํ้าดิบในระบบ OIS 
 

กปภ.สาขา/  
กปภ.เขต/            

ฝทน. 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

ตามกําหนด ประเมินปริมาณนํ้าต้นทุน รวมท้ัง
คุณภาพนํ้า ท้ังแหล่งนํ้าหลักและ
แหล่งนํ้าสํารองว่าเพยีงพอ
สําหรับผลิตนํ้าประปา 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามกําหนด กําหนดแนวทางแก้ไขปญัหาและ
การบริหารจัดการรวมท้ัง
แผนการแก้ไขปญัหาตามระบบ
การบริหารความต่อเน่ืองทาง
ธุรกิจ (Business Continuity 
Management : BCM) 

กปภ.สาขา/ 
ฝทน. 

 
 
 
 
 
 

ตามกําหนด ติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนแก้ไขปัญหาขาดแคลนนํ้าดิบ 
แผนระยะเร่งด่วน หรือ แผน 
BCM จนกวา่สถานการณ์จะปกติ 

กปภ.สาขา/ 
กปภ.เขต/        

ฝทน. 

 
  
 
 
 
 
 

ทุกไตรมาส/
ตามกําหนด 

 

รวบรวมและสรุปสถานการณ์
แหล่งนํ้าดิบทุกไตรมาส 

ฝทน. 

 

เริ่ม 

ประเมินความเสี่ยง
ขาดแคลนนํ้าดิบ 

 

กรณีนํ้าดิบไมเ่พียงพอ - กําหนด
แผนระยะเร่งด่วน 

กรณีนํ้าดิบไมม่ี เกิน 24 ชม. - 
กําหนดแผน BCM (กรณีวิกฤต) 

 

 ติดตามและตรวจสอบ
สถานการณ์นํ้าดิบ 

 

ติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนระยะเร่งด่วน / แผน BCM 

รายงานและสรุปผล 

จบ 

ไม่พอ 

พอ 


